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56051213 : การออกแบบชุมชนเมือง แผน ข ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : การพฒันาเมือง, ภูมิประเทศ, น ้าท่วม, พ้ืนท่ีสาธารณะ, การด าเนินงาน, ผงัเมือง 

นาย ภาคิน จนัทะรัง: การวเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดอุทกภยั เพ่ือรองรับการตั้งถ่ิน
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เทศบาลเมืองหัวหิน  อ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล

ภาคใตต้อนบน ซ่ึงเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมเป็นประจ า เน่ืองจากระบบระบายน ้ าในเขตอ าเภอ
หวัหินไม่สามารถรองรับน ้ าฝนดงักล่าวไดใ้นกรณีท่ีเกิดอุทกภยัอยา่งหนกั เม่ือเกิดฝนตกหนกัต่อเน่ือง ท าใหน้ ้ าป่า
ไหลหลากจากตน้น ้ าลงมามากจนล าน ้ าสายหลกัไม่สามารถระบายน ้ าไดท้นัท าให้ไดรั้บผลกระทบจากปริมาณน ้ า 
เพ่ือให้เกิดแนวทางในการป้องกนัและบรรเทาปัญหาอุทกภยัอย่างย ัง่ยืน และเพื่อศึกษา การจดัท ามาตรการ โดย
การเสนอแนะแนวทางการออกแบบทางกายภาพใหมี้ความสอดคลอ้งกบัผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน และเพ่ือป้องกนั
และบรรเทาปัญหาอุทกภยัในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีโดยมีค าถามการวิจยัคือ 1) การศึกษาลกัษณะทางกายภาพ ท่ีเป็นสาเหตุในการเกิด
อุทกภยัไดอ้ยา่งไร 2) ลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีมีผลต่อการเกิดอุทกภยั และส่งผลต่อการการตั้งถ่ินฐาน และ
การพฒันาเมืองอย่างไเหมาะสมในการตอบค าถามดงักล่าว ผูว้ิจยัในการตอบค าถามดงักล่าวผูว้ิจยัใชว้ิธีศึกษา
กรณีศึกษาท่ีลกัษณะท่ีความเก่ียวขอ้งกบัพ้ืนท่ีเมืองหัวหิน จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัทางต่างๆ ทางดา้นกายภาพ
ของเมือง เช่น สภาพภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูง, การกีดขวางทางน ้ าของถนนทางรถไฟ, น ้าทะเลหนุนสูง, พ้ืนท่ีลุ่ม
ต ่าแอ่งน ้ า,การบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ, การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน, การทบัถมของขยะมูลฝอยปริมาณ
ขยะ, การก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างขวางทางน ้ า ลว้นมีผลต่อการเกิดอุทกภยัในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองหัว
หิน  และมีความหนาแน่นทางกายภาพสูงข้ึนมาก จากการเพ่ิมจ านวนของตึกสูง การพฒันาทางดา้นอยูอ่าศยัเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียว อยา่งไรก็ตาม รูปแบบการตั้งถ่ินฐานชุมชนเมือง หลายประการ แมภ้ายหลงัผงัเมืองรวมเมือง
หัวหินถูกบังคบัใช้มาหลายฉบับ  จากการศึกษาในรายละเอียด งานวิจัยพบว่ามาตรการทางผงัเมืองของรัฐไม่
เหมาะสมกบัสภาพและพฤติกรรมการใชท่ี้ดินของเมืองหวัหิน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

56051213 : Major (Urban Design) 
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MR. PHAKIN CHANTARANG : ANALYSIS OF PHYSICAL FACTORS THAT 
CAUSED THE FLOOD. SUPPORT FOR SETTLEMENT AND URBAN DEVELOPMENT. 
CASE STUDY OF HUA HIN MUNICIPALITY. PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE 
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR VICHAI BOONVAS 

Hua Hin Municipality, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, situated on the Upper-Southern 
coastal plain, is facing the risk of regular flood because of the persistent rain that drives a huge amount of 
cataract which increases the water level in the main canal and is unable to be immediately drained. Moreover, 
the drainage system in Hua Hin District area is incapable of functioning as a rain basin when there occurs 
devastating flood. Therefore, in order to study and obtain some defences suitable and complemental to the Hua 
Hin town planning, and to prevent the flood and relieve its  consequences occurring in the area of Hua Hin 
Municipality, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, these research questions are raised: 1) how the study of 
the area’s physical features causing the flood can be carried out 2) how the the area’s physical features cause 
the flood and affect the settlement of people and town development. In order to answer these questions, the 
researcher examined the case studies of the area and found that the physical factors, such as the topography of 
high mountains, the hindrance by roads and railways, the high tide of the sea, plain basin areas, public area 
intrusions, the shift of land utilisation, the heap of garbage, the hindrance by buildings and facilities, etc, 
contribute to the flood in Hua Hin Municipality area. Moreover, the density of the town has been increasing due 
to the proliferation of high towers and buildings and the residential development in order to support the tourism. 
In addition, despite the implementation of many principle city plannings of Hua Hin, the town planning 
defences of the officials are, to a large extent, incompatible with the characteristics and behaviours of land 
utilisation as well as the form of settlement. 
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บทที ่1 
 บทน า 

 

ทีม่าและความส าคัญของการวจัิย 
เทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่ม

ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ตอนบน ซ่ึงเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมเป็นประจ า เน่ืองจาก
ระบบระบายน ้าในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไม่สามารถรองรับน ้ าฝนดงักล่าวไดใ้น
กรณีท่ีเกิดอุทกภยัอย่างหนกั ประกอบกบัสภาพภูมิประเทศเป็นลกัษณะคลา้ยแอ่งกระทะและเป็น
พื้นท่ีรับน ้ าทั้งหมด เม่ือเกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองในพื้นท่ีลุ่มน ้ าตอนบนและล าน ้ าสาขาต่าง ๆ เช่น    
ลุ่มน ้ าเพชรบุรี ลุ่มน ้ าปราณบุรี ท าให้น ้ าป่าไหลหลากจากต้นน ้ าลงมามากจนล าน ้ าสายหลักไม่
สามารถระบายน ้ าได้ทนัท าให้ได้รับผลกระทบจากปริมาณน ้ า เม่ือมีปริมาณน ้ าฝนท่ีมากเกินขีด
ความสามารถในการกกัเก็บ ท าให้ระบบระบายน ้ าภายในพื้นท่ีของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ลดลง
รวมทั้งมีการขยายตวัของชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอาคารส่ิงปลูกสร้าง ตลอดจนมีการ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสม ท าให้เป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงภยัและประสบกบัปัญหา  
น ้าท่วมเป็นประจ า 

โดยการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาการเป็นเมือง คือด้านภยัธรรมชาติ     
ซ่ึงมีผลกระทบต่อความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นอยา่งร้ายแรง ไดแ้ก่พื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมและ
พื้นท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีควรหลีกเล่ียง ไม่น ามาพัฒนา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
พฒันาการเป็นเมือง ปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดการพฒันา ส่งเสริมเศรษฐกิจและกิจกรรมท่ีจะก่อให้เกิด
เมือง เป็นพื้นท่ีว่างท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันา เหมาะแก่การพฒันาเป็นเมืองใหม่แต่เป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
เขา้ถึงของระบบคมนาคมไดส้ะดวกปัจจยัท่ีน ามาพิจารณา ไดแ้ก่ พื้นท่ีท่ีไม่ใช่เมืองเดิม เส้นระบบ
คมนาคมสายหลกั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ การพฒันาการเป็นเมืองปัจจยัท่ีควรค านึงถึงในการเลือกตั้ง
ถ่ินฐานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติไดแ้ก่ พื้นท่ีอนุรักษ์ในเขตผงัเมือง
รวม พื้นท่ีทรัพยากรป่าไมพ้ื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ แหล่งน ้าธรรมชาติ ชายฝ่ังทะเล และระบบชลประทาน 

เพื่อใหเ้กิดแนวทางในการป้องกนัและบรรเทาปัญหาอุทกภยัอยา่งย ัง่ยนื และเพื่อศึกษา      
การจดัท ามาตรการ โดยการเสนอแนะแนวทางการออกแบบทางกายภาพใหมี้ความสอดคลอ้งกบัผงั
เมืองรวมเมืองหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และเพื่อป้องกนัและบรรเทาปัญหาอุทกภยัในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะทางกายภาพของ
พื้นท่ี โดยได้บูรณาการแนวคิดและแผนงานโครงการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา   
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และมีการก าหนดมาตรการและขอ้เสนอแนะเพื่อป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภยัใน
เทศบาลเมืองหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

การหาแนวทางและวิธีการ หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเมือง รวมถึงการเสนอแนะรูปแบบเมืองแบบใหม่ๆ           
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของเมืองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การแกไ้ขปัญหาของเมืองไดมี้แนวคิด
และทฤษฎีในการออกแบบและวางผงักายภาพของชุมชนและเมือง เพื่อช่วยเป็นเคร่ืองมือในการ
ยบัย ั้งการเติบโตของเมืองแบบกระจดักระจาย และสร้างมาตรการป้องกนัการเกิดอุทกภยัในพื้นท่ีท่ี
ควรอนุรักษ์  และส่งเสริมการพฒันาพื้นท่ีอย่างย ัง่ยืน เน้นการลดใช้พลงังานโดยใช้หลดัแนวคิด 

“การเจริญเติบโตอย่างชาญฉลาด หรือ  Smart Growth โดยการแปลงหลักแนวคิเพื่อสามารถให้
น าไปปฏิบติัใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

หากการบริหารจดัการและวางแผนการออกแบบชุมชนเมืองในเชิงกายภาพท่ีดี (Urban 

Design and Physical Planning) ใน “ภาพกวา้ง” และ“หลากมิติ ” เช่น ปัญหาภยัแล้ง การใช้ท่ีดิน 

ปัญหาการคมนาคมขนส่ง ปัญหาการก่อภาวะโลกร้อน ปัญหาความส้ินเปลืองพลังงานและ            

ก่อมลพิษ ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม สามารถน ามา

เสนอแนะการออกแบบเพื่อป้องกนัและบรรเทาปัญหาอุทกภยัของเมืองได ้
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางกายภาพในพื้นท่ีศึกษาท่ีท าใหเ้กิดอุทกภยั  
2. เพื่อวเิคราะห์แนวโนม้ และความเส่ียงในการเกิดอุทกภยั  
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย เพื่อรองรับการ

พฒันาเมืองในอนาคต 
 

ค าถามการวจัิย 
1. การศึกษาลกัษณะทางกายภาพ ท่ีเป็นสาเหตุในการเกิดอุทกภยัไดอ้ยา่งไร 
2. ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีมีผลต่อการเกิดอุทกภยั และส่งผลต่อการการตั้งถ่ิน

ฐาน และการพฒันาเมืองอยา่งไม่เหมาะสม 
 
 



  3 

ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตทางด้านเน้ือหา 
1. การศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ทฤษฎีและงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แนวคิด

ทางดา้นในการพฒันาเมือง แนวคิดทางดา้นการป้องกนั และบรรเทาอุทุกภยั แนวคิดทางดา้นการ
วางผงัเมือง และแนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

2. ในพื้นท่ีการศึกษา โดยท าการศึกษาระบบการสัญจร การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ี
เปิดโล่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และส่ิงแวดลอ้มชุมชน และอ่ืน ๆ 

ขอบเขตทางด้านพืน้ที ่
เทศบาลเมืองหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีพื้นท่ีในเขตการปกครอง 

จ านวน 86.36 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีครอบคลุม 2 ต าบล คือ ต าบลหวัหิน และต าบลหนองแก อ าเภอ
หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จดัตั้งเทศบ าลเมืองหวัหิน เม่ือ พ.ศ. 2480 เปล่ียนแปลงเขตคร้ังล่าสุด
เม่ือ 13 กุมภาพนัธ์ 2547 พื้นท่ีเดิมก่อนเปล่ียนแปลงเขต 72 ตารางกิโลเมตร ระยะห่าง จากจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 90 กิโลเมตร 

1. ทิศเหนือติดกับเขตเทศบาลเมืองชะอ า ต าบลห้วยทรายใต้ อ าเภอชะอ า จงัหวดั
เพชรบุรี            

2. ทิศใตติ้ดกบัต าบลหนองหอย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. ทิศตะวนัออกติดกบัทะเลอ่าวไทย 
4. ทิศตะวนัตกติดกับต าบลทับใต้และต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหินจังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ 
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ภาพท่ี 1 ท่ีตั้งเทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา : การวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 สภาพชุมชนเมืองเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ท่ีมา: http://www.chillpainai.com/scoop/104/ 

http://www.resorthuahin.com/Travel/khao_hin_lek_fai_hua_hin.html 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3 สภาพเมืองหวัหินบริเวณถนนเพชรเกษม จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ท่ีมา: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=102305&page=53 

 
กระบวนการศึกษา 

กระบวนการวจิยัประกอบไปดว้ยขั้นตอนการด าเนิน 6 ขั้นตอนหลกั ๆ ดงัน้ี 



  6 

ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดปัญหาการวิจยั และหัวขอ้การวิจยัโดยศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้

เพื่อเสนอขออนุมติัหวัขอ้วจิยัในคร้ังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบการวิจยั แบบแผนในการวิจยัคร้ังน้ี เร่ิมด้วยการตั้งค  าถามการ

วิจยั พิจารณาการเลือกพื้นท่ีในการศึกษาและวตัถุประสงค์ของการวิจยั หลงัจากนั้นก าหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจยัเพื่อให้ได้ผลของการวิจยัตามวตัถุประสงค์ การเก็บขอ้มูลทั้ง ทางทฤษฎีและ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ทางภาคสนามหลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบของ

การวจิยั 

ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาทฤษฎี ทบทวนเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย       

และกรณีศึกษาจากต่างประเทศเพื่อเป็นส่วนท่ีสนบัสนุนการวิจยั เป็นแนวคิดท่ีจะช่วยให้เขา้ใจถึง

ค าถามของการวจิยัในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ในการเร่ิมตน้การวจิยั 

ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษานโยบาย แผนการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อน าผลมา

ใชใ้นการวเิคราะห์ 

ขั้นตอนท่ี 5 การเก็บข้อมูลในพื้น ท่ีการศึกษา  จากการก าหนดพื้น ท่ีการศึกษา             

ท าแบบจ าลอง 3 มิติในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการวเิคราะห์ 

ขั้นตอนท่ี 6 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ สอบถาม ขอ้มูลจากการศึกษา

ทฤษฎีแผนการพฒันา นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งและแบบจ าลอง 3 มิติ โดยขอ้มูลสภาพพื้นท่ีในการศึกษา

เป็นตวัตั้งในการเปรียบเทียบกบั ขอ้มูลทฤษฎี แนวคิด และขอ้มูลมาตรการทางภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์

ขอ้มูลในการเตรียมสรุปผลการวิจยั รวมไปถึงการสัมภาษณ์ความคิดเห็นในหัวขอ้การวิจยัซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงในการน ามาวเิคราะห์ 

ขั้นตอนท่ี 7 การอภิปรายในการวจิยัและสรุป 

ขั้นตอนท่ี 8 ข้อเสนอแนะเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อหนวยงานทางภาครัฐ ส าหรับ

การศึกษาการพฒันาพื้นท่ีเมืองหวัหิน และผูท่ี้สนใจหวัขอ้การวจิยัในคร้ังน้ี 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางกายภาพในพื้นท่ีศึกษา ท่ีท าให้เกิดอุทกภยั  เช่น พื้นท่ีทาง

กายภาพ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน อาคาร และความหนาแน่นของท่ีดิน ท่ีมีผลต่อการพฒันา สะทอ้น

ปัจจยัและแรงจูงใจในการพฒันา เพื่อพฒันาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะพื้นท่ี 
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2. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และความเส่ียงในการเกิดอุทกภัยท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

สะทอ้นปัจจยัและแรงจูงใจในการพฒันา เพื่อพฒันาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะพื้นท่ี 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย เพื่อรองรับการ

พฒันาเมืองในอนาคต โดยมีวิธีการท่ีมีความเหมาะสมในการเสนอแนะแนวทางในการป้องกนัและ

บรรเทาอุทกภยัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้งเสนอแนวคิดและขอ้เสนอแนะการพฒันาพื้นท่ีเพื่อลด

ความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมาได ้ 

 

นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. Levees and Floodwalls เข่ือนและพนังกั้นน ้ าจุดประสงค์หลกัในการสร้างเข่ือน

และพนงักั้นน ้ า มีความตอ้งการในการจ ากดัการไหลของน ้าในขณะเกิดน ้ าท่วมและเป็นการป้องกนั

พื้นท่ีบางส่วนในลุ่มน ้ าไม่ให้เกิดความเสียหาย เข่ือนและพนงักั้นน ้ าจะป้องกนัเฉพาะพื้นท่ีบริเวณ

ดา้นหลงัพนงักั้นน ้าและในระดบัความสูงท่ีไดอ้อกแบบไวเ้ท่านั้น 

2. Channel modifications การปรับปรุงสภาพล าน ้ าทางน ้ าธรรมชาติทุกสายจะมีค่า

ปริมาณความจุจ านวนหน่ึง ซ่ึงในบางคร้ังอาจมีปริมาณน ้ ามากเกินไปและไหลลน้ออกมานอกล าน ้ า   

ท าใหเ้กิดน ้ าท่วมบริเวณพื้นท่ีริมฝ่ังแม่น ้ า การปรับปรุงดา้นชลศาสตร์ของล าน ้ าหรือพื้นท่ีลุ่มน ้าและ    

ล าคลองท่ีเช่ือมกบัแม่น ้ าสายหลกั อาจท าให้น ้ าท่วมในคร้ังต่อไปมีความรุนแรงลดนอ้ยลงกว่าการ

ปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ 

3. By-pass floodways เส้นทางน ้ าออ้มเมืองการผนัน ้ าออ้มพื้นท่ีน ้ าท่วมมีหน้าท่ีสอง

อยา่งในการบรรเทาน ้ าท่วม ไดแ้ก่ เป็นการสร้างอ่างเก็บน ้ าซ่ึงมีลกัษณะกวา้งและต้ืนส าหรับผนัน ้ า

ลงมาเก็บไวเ้ม่ือเกิดน ้ าท่วมในเขตชุมชนเป็นการลดปริมาณการไหลในล าน ้ าสายหลกั และเป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้ าโดยช่วยปรับปรุงลกัษณะการไหลและลดระดบัความสูงของน ้ าใน

การไหลปกติท่ีอาจไหลลน้ตล่ิงในขณะน ้าท่วม 

4. การวางผงั การจดัท าแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรมและมี

เป้าหมายในการพฒันาท่ีชดัเจนเพื่อเป็นกรอบในการพฒันาโดยอาจจดัเป็นโครงการพฒันาเฉพาะ

พื้นท่ีและมีรายละเอียดเสนอเป็นโครงการใช้ในการของบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ได ้
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5. ภูมิทศัน์ชุมชน ภาพรวมของชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทท่ีมนุษยรั์บรู้ดว้ยสายตา 

ชุุมชน ในระดบัเทศบาลจดัไดว้่าเป็นชุมชนเมือง ส่วนชุมชนท่ีเล็กกว่าเทศบาลจดัว่าเป็นชุมชน

ชนบท ซ่ึงไดแ้บ่งการปกครองออกเป็นสัดส่วนพื้นท่ีตามความหนาแน่นของประชากร 

6. การวางผงัภูมิทศัน์ชุมชน การจดัท าแผนแม่บทการพฒันาภูมิทศัน์ในชุมชนเพื่อ

เป็นกรอบในการพฒันาชุมชน โดยจะตอ้งก าหนดจ านวน ขนาด และเป้าหมายของพื้นท่ีท่ีตอ้งการ

พฒันาจดัท าเป็นแผนระยะต่าง ๆ พร้อมเสนอเป็นโครงการท่ีมีรายละเอียดใชใ้นการของบประมาณ

สนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได ้

7. พื้นท่ีสีเขียว พื้นท่ีซ่ึงมีพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลกั โดยพื้นท่ีเหล่านั้นต้อง

ได้รับการจดัการตามหลักวิชาวนวฒันวิทยาและภูมิสถาปัตยกรรม ให้เกิดความร่มร่ืนสวยงาม                

เพื่อประชาชนจะไดรั้บประโยชน์ทั้งโดยทางตรงเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ หรือทางออ้มเพื่อรักษา 

สภาพแวดลอ้ม พื้นท่ีสีเขียวท่ีย ัง่ยนืควรมีไมย้นืตน้เป็นองคป์ระกอบหลกัของพื้นท่ี 

8. อุทกภยั ภยัหรืออนัตรายท่ีเกิดจากน ้ าท่วม หรืออนัตรายอนัเกิดจากสภาวะท่ีน ้าไหล

เอ่อลน้ฝ่ังแม่น ้ า ล าธาร หรือทางน ้ า เขา้ท่วมพื้นท่ีซ่ึงโดยปกติแลว้ไม่ไดอ้ยูใ่ตร้ะดบัน ้ า หรือเกิดจาก

การสะสมน ้ าบนพื้นท่ีซ่ึงระบายออกไม่ทนัท าให้พน้ท่ีนั้นปกคลุมไปดว้ยน ้ า โดยทัว่ไปแลว้อุทกภยั

มกัเกิดจากน ้าท่วม 

9. น ้ าท่วมขงั/น ้ าล้นตล่ิง เป็นสภาวะน ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากระบบระบายน ้ าไม่มี

ประสิทธิภาพ มนัเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ มีลกัษณะค่อยเป็น 

ค่อยไป ซ่ึงเกิดจากฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้น ๆ ติดต่อกนัเป็นเวลาหลายวนั หรือเกิดจากสภาวะน ้ าล้น

ตล่ิง 

10. น ้ าท่วมฉบัพลนั เป็นภาวะน ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนัในพื้นท่ี เน่ืองจากฝนตก

หนักในบริเวณพื้นท่ีซ่ึงมีความชันมาก และมีคุณสมบติัในการกักเก็บหรือการตา้นน ้ าน้อย เช่น 

บริเวณตน้น ้ าซ่ึงมีความชนัของพื้นท่ีมาก พื้นท่ีป่าถูกท าลายไปท าให้การกกัเก็บหรือการตา้นน ้ าลด

นอ้ยลง บริเวณพื้นท่ีถนน และสนามบิน เป็นตน้  
 

 



 
 

 

บทที ่2  
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ความน า 

ในการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์ปัจจยัทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภยั เพื่อ 
รองรับการตั้งถ่ินฐาน และการพฒันาเมืองในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ “        
ได้น าเอาทฤษฏี แนวความคิด และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ น าไป
ประกอบการ อภิปรายสรุป ตลอดจนเป็นแนวทางในการพิจารณาขอ้เสนอแนะของการศึกษา ดงัจะ
มีทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นพื้นฐานในการศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ีส าคญัดงัน้ี 

1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักบัมาตรการทางผงัเมือง 
2. แนวคิดทางดา้นการป้องกนั และบรรเทาอุทุกภยั 
3. งานวจิยัท่ีมีเก่ียวขอ้ง 
4. ตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 

 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกบักบัมาตรการทางผังเมือง 

ผงัเมืองและการรับมือความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ  
ความเส่ียงจากผลกระทบและกระบวนการท่ีสังคมปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (วนารัตน์ กรอิสรานุกูล,2556) ในขณะเดียวกนัการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ ทั้งในดา้นการบริหารจดัการ 
ก าลงัคน ขอ้มูลและองค์ความรู้ สถานการณ์ภยัพิบติัต่าง ๆ โดยเฉพาะน ้ าท่วมท่ีผ่านมาช้ีให้เห็นว่า 
ประเทศไทยมีภาวะความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มมากข้ึน เกิดความสูญเสีย      
ท่ีรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกวา้งทั้ งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเขม้ขน้ มีความหนาแน่นของประชากรสูง 
ท าให้มีแนวโนม้ความเส่ียงของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกวา่พื้นท่ีชนบท
มาก 

ความพยายามในการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยท่ีผา่น
มาจะให้ความส าคญักบัการลดภาวะเรือนกระจกโดยมุ่งเน้นการลดการใชพ้ลงังานจากการเผาไหม้
ของเคร่ืองยนต ์การอนุรักษ์พลงังานในอาคารและอุตสาหกรรมซ่ึงยงัมีขอ้จ ากดัไม่สามารถสะทอ้น
บริบท   ท่ีหลากหลายของชุมชนเมืองได้ ในขณะเดียวกนัแนวคิดการรับมือต่อการเปล่ียนแปลง
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สภาพภูมิอากาศโดยอาศยักระบวนการออกแบบ และวางผงัเมืองกลายเป็นแนวคิดใหม่ท่ีไดรั้บการ
ยอมรับจากนกัผงัเมืองและนกัออกแบบชุมชนเมืองและผูท่ี้ท  างานท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน 

การวางแผนชุมชนเมืองหรือการวางผงัเมือง เป็นกระบวนการทางเทคนิคและนโยบาย
ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมการใช้ท่ีดิน และการออกแบบของสภาพแวดล้อมของเมือง รวมทั้ ง
เครือข่ายการคมนาคมขนส่ง เพื่อให้การตั้งถ่ินฐานของและการพฒันาเมืองเป็นไปอยา่งเป็นระเบียบ
เรียบร้อย กระบวนการวางผงัเมืองตอ้งมีกระบวนการวิจยั วิเคราะห์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ท่ีตอ้ง
อาศยัองค์ความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นสถาปัตยกรรม การออกแบบชุมชนเมือง การพฒันา
เมืองและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนการน าผงัไปสู่การปฏิบติัและการบริหารจดัการ 

การวางผงัเมืองอาจอยูไ่ดใ้นหลายรูปแบบทั้งในลกัษณะของแผนกลยุทธ์ ผงัเมืองรวม   
ผงัชุมชน กฎระเบียบและแรงจูงใจหรือแผนการอนุรักษเ์มืองเก่าหรือเมืองประวติัศาสตร์ และถูกใช้
เป็นกลยุทธ์ส าคญัในการควบคุมการพฒันาเมืองให้เป็นไวต้ามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการ
พฒันา ซ่ึงในปัจจุบนัไดใ้ห้ความส าคญักบัประเด็นดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากข้ึน     
อาจกล่าวไดว้า่ การวางผงัเมืองเป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางในการลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีมีความส าคัญมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงนอกจากจะสามารถช่วยการพัฒนาเมือง            
และกิจกรรมการใชพ้ื้นท่ีในเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแลว้ ยงัเป็นการควบคุมการใชท่ี้ดิน
ท่ีช่วยลดความขัดแย้งของกิจกรรมการใช้พื้นท่ีท่ีมีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ    ทั้งในแง่ของสาเหตุและผลลพัธ์ 

การวางผงัเมืองในปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะเคล่ือนตวัจากการวางแผนเพื่อลดสาเหตุของ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปรับตัวในระยะยาวและบูรณาการมากข้ึน เช่น              
การป้องกนัน ้ าท่วมและดินโคลนถล่มโดยการยา้ยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนออกไปจากพื้นท่ีเส่ียง 
การปรับปรุงระบบการระบายน ้ าของเมือง และการออกขอ้ก าหนดการใช้ท่ีดินและก่อสร้างอาคาร
ในบริเวณท่ี อาจไดรั้บผลกระทบจากน ้าทะเลท่วมสูง 

สรุปผลการวเิคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการวจัิย 
การวางผงัเมืองรวมท่ีดี ควรครอบคลุมอาณาบริเวณท่ีมากหรือกวา้งกว่าเขตองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเน่ืองจากปัญหาหลายดา้นมีลกัษณะและผลกระทบท่ีกวา้ง และตอ้งค านึงการ
บริหารจดัการและวางแผนเชิงกายภาพ  (Physical Planning) ท่ีครอบคลุมปัญหาน ้ าท่วม ปัญหาภยัแลง้
ปัญหาการใช้ท่ีดิน ปัญหาการคมนาคมขนส่ง ปัญหาการก่อภาวะโลกร้อน ปัญหาความส้ินเปลือง
พลงังานและก่อมลพิษ และปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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การวางผงัเมืองเพื่อลดความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อยา่งมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ ทั้งในดา้นการบริหารจดัการ ก าลงัคน 
ขอ้มูลและองคค์วามรู้ สถานการณ์ภยัพิบติัต่าง ๆ โดยเฉพาะน ้าท่วมท่ีผา่นมาช้ีใหเ้ห็นวา่ เขตผงัเมือง
รวมเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีภาวะความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่ม
มากข้ึน เกิดความสูญเสียท่ีรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกวา้งทั้งในดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเขม้ขน้ มีความหนาแน่น          
ของประชากรสูง ท าให้มีแนวโน้มความเส่ียงของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มากกวา่พื้นท่ีชนบทมาก 

มาตรการทางด้านการวางผงัเมืองรวม  
การวางผงัเมืองรวม ควรครอบคลุมอาณาบริเวณท่ีมากหรือกวา้งกว่าเขตองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเน่ืองจากปัญหาหลายดา้นมีลกัษณะและผลกระทบแบบไร้พรมแดน (จ าเนียร 
วรรัตน์ชัยพันธ์ และส าราญ มีสมจิตร ,2554) และต้องค านึงการบริหารจัดการและวางแผน             
เชิงกายภาพ (Physical Planning) ในภาพกวา้งและหลากหลายมิติมากข้ึนกวา่ท่ีผ่านมา เช่น ปัญหา
น ้ าท่วม ปัญหาภยัแลง้ ปัญหาการใช้ท่ีดิน ปัญหาการคมนาคมขนส่ง ปัญหาการก่อภาวะโลกร้อน 
ปัญหาความส้ินเปลืองพลงังานและก่อมลพิษ และปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  

ในร่างผ ังเมืองรวมเมือง ควรจะอาศัยหลักการการพัฒนาท่ีย ั่งยืน  (Sistainable 
Development) การพฒันาเมืองน่าอยู ่(Livable City) โดยน าเคร่ืองมือการจดัการระบบนิเวศเมืองมา
ประยุกต์ใช้ท่ีให้ความส าคญักบั “ดินและน ้ า” ตามแนวพระราชด าริการจดัการเชิงระบบ (System 
Management) การพฒันาแบบองค์รวม (Holistic Development) การใช้หลกัการของเมืองท่ีรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน (Climate Change & Global Warming     
การให้ความส าคัญกับระบบนิเวศเมืองเมืองรับมือกับปรากฏการณ์เกาะความร้อนในพื้นท่ีเมือง         
(Urban Heat Island/Urban Heat Dome) โดยการพัฒนาทางกายภาพท่ีมุ่งเน้นการสร้าง “โครงสร้าง
พื้นฐานสี เขียวส าหรับเมือง” (Urban Green Infrastructure) เช่น “ทางเช่ือมเขียว” (Open Space Link 
System/Green Links/Green Corridor/Climate Corridors/Ecolgical Corridor/Link Networks) 

โดยมีการก าหนดมาตรการด้านผงัเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาและรับมือภัยธรรมชาติ       
ผา่นขอ้ก าหนดทางผงัเมืองการก าหนดผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในอนาคตการก าหนดบญัชีแนบทา้ย
ร่างกฎกระทรวงและการก าหนดแผนงานโครงการรวมทั้ง ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาเมืองน่าอยูท่ี่    
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ย ั้งยืน โดยขอยกตวัอย่างมาตรการเชิงใช้ส่ิงก่อสร้างและไม่ใช้ส่ิงก่อสร้างบางเร่ืองบางประการ 
ไดแ้ก่ 

1. การก าหนดระบบหน่วงน ้ าด้วย “แก้มลิงตามแนวพระราชด าริ” ทั้ งตอนเหนือ 
ตอนกลาง และทา้ยน ้า 

2. การก าหนดถนนวงแหวนตอนเหนือเพื่อประโยชน์ทั้ง ดา้นการเป็นคนัป้องกนัน ้ า
ท่วมเมืองและเป็นโครงข่ายคมนาคมเพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรจากเขตชั้นในของเมือง 

3. การก าหนดคลองผนัน ้ าออ้มเมืองโดยสร้างคู่ขนานกบัถนนวงแหวนตอนเหนือ       
เพื่อผนัน ้าออกดา้นขา้งเมืองทั้งดา้นซา้ยและขวา 

4. การก าหนดแนวฝลดัเวยแ์ละการควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแนวฝลดัเวย ์เช่น
เสนอแนะใหใ้ชท่ี้ดินเพื่อการเกษตร และปลูกสร้างอาคารใตถุ้นสูงเพื่อการเป็นชุมชนแห่งน ้า 

5. การก าหนดนโยบายเปิดทางน ้ าจากอุปสรรคขวางทางน ้ า เช่น ถนนยกระดบัหรือ
สะพานขา้มแนวฝลดัเวย ์การเปิดช่องระบายน ้ าหรือก าหนดระยะถอยร่น (set bacl) ของอาคาร-     
ส่ิงปลูกสร้างริมคลองท่ีท างานระบายน ้าสายหลกั 

6. การฟ้ืนฟูและปรับปรุงระบบนิเวศเมืองเพื่อเอ้ือต่อความหลากหลายทางชีวภาพ   
ทั้ ง เพิ่มคุณภาพชีวิตคนเมือง และลดภาวะโลกร้อน เช่น โครงการออกแบบ “ทางเช่ือมเขียว”    
(Green Open Space Links) การปรับภูมิทศัน์เมืองและพฒันาพื้นท่ีโล่งสีเขียวแบบยัง่ยืน (เน้นไม้
ใหญ่ยืนตน้แผ่ร่มเงากวา้งและปลูกไมใ้หญ่คละพรรณ) การก าหนดระบบสัญจรทางเลือก (ทางเดิน
เทา้และทางจกัรยานสีเขียว) การฟ้ืนฟูสายน ้า เป็นตน้ 

7. การอนุรักษ์และสงวนคุ้มครองระบบนิเวศ โดยก าหนดโซนพื้นท่ีอนุรักษ์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีสูงชนัเกินร้อยละ 35 (พื้นท่ีภูเขา) เพื่อการรักษาตน้น ้าและระบบนิเวศธรรมชาติ 

8. การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและย่านพาณิชยกรรมเชิงประวติัศาสตร์    
ท่ีให้ย่านพาณิชยแ์ละย่านอยู่อาศยัด ารงอตัลกัษณ์ของวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน และความ
กลมกลืนกบัธรรมชาติมากข้ึน อาทิ ย่านถนนคนเดิน ถนนสีเขียว การจราจรทางเดียว การควบคุม
อาคารขนาดใหญ่และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เป็นตน้ 

9. การควบคุมมลพิษจากกิจกรรมอุตสาหกรรม เช่น การก าหนดบญัชีกิจการบาง
ประเภทไวท้า้ยกฎกระทรวงเพื่อการเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสีเขียว และการก าหนดระยะคุม้ครอง
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดว้ย “แนวกนัชน” (buffer zone) เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งการท าคนัลอ้มเมือง ตอ้งไม่กั้น แบบลอ้มเมืองใหญ่ทั้งเมือง แต่ควรลอ้มเพียงสถานท่ี 
หรือแหล่งส าคญักระจายกนัไป เพื่อเปิดทางน ้าหลากใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
ท่ีมา: http://hatyaicityclimate.org/upload/forum/plan_for_disaster.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ตวัอยา่งคลองผนัน ้ าเล่ียงเมืองท่ีออกแบบในโครงการวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองทุ่งสง 
(เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกบัมูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย) 
ท่ีมา: http://hatyaicityclimate.org/upload/forum/plan_for_disaster.pdf 
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ภาพท่ี 6 ตวัอยา่งฝลดัเวยท่ี์ออกแบบในโครงการวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองทุ่งสง (เทศบาลเมือง
ทุ่งสง ร่วมกบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย) 
ท่ีมา: http://hatyaicityclimate.org/upload/forum/plan_for_disaster.pdf 
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ตารางท่ี 1 สรุปเปรียบเทียบแนวคิดในการวางผงัเมืองรวม 
 

แนวคดิและทฤษฎทีี่
น ามาใช้ 

ประเดน็ส าคญั ลกัษณะที่ส่งผลกระทบ ผลกระทบต่อพืน้ที่ศึกษา 

ทางตรง ทางอ้อม 
1. ผงัเมืองและการรับมือ

ความเส่ียง จากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

ก ารว างผัง เมื อ ง เพ่ื อ ล ด ค ว าม เส่ี ย งแ ล ะ
ผลกระทบจาก  ก าร เป ล่ี ยน แปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งมีการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบ ทั้งในดา้นการบริหาร
จัดก าร  ก าลังคน  ข้อมู ล และองค์ค วาม รู้ 
สถานการณ์ภยัพิบติัต่าง ๆ 

✓   ผัง เมื องรวม เมื องหั วหิ น 
จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ใช้
หลักในการวางผงัเมืองโดย 
เพ่ื อ ล ด ค ว าม เส่ี ย งแ ล ะ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
เป ล่ี ยน แป ล งส ภ าพ ภู มิ 
อากาศและการวางแผนอยา่ง
เป็นระบบ ทั้ งในด้านการ
บริหารจดัการ ๆ 

2. มาตรการทางดา้นการ

วางผงัเมืองรวม 

โดยร่างการวางผัง เมื องท่ี ดี  ควรจะอาศัย
ห ลั ก ก ารก ารพัฒ น า ท่ี ย ั่ง ยื น  (Sustainable 
Development) การพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Livable 
City) ก า ร จั ด ก า ร เ ชิ ง ร ะ บ บ  System 
Management) การพฒันาแบบองค์รวม Holistic 
Development) การใช้หลกัการของเมืองท่ีรับมือ
กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะ
โ ล ก ร้ อ น  (Climate Change & Global 
Warming) การให้ความส าคัญกับระบบนิเวศ
เมืองเพ่ือรับมือกบัปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ในพ้ืนท่ีเมือง (Urban Heat Island/Urban Heat 
Dome) โดยการพฒันาทางกายภาพท่ีมุ่งเนน้การ
สร้าง“ โครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียว ส าหรับเมือง” 
(Urban Green Infrastructure) เช่น  “ทางเช่ือม
เ ขี ย ว ” (Open Space Link System/Green 
Links/Green Corridor / Climate Corridors / 
Ecological Corridor/Link Networks) โดยมีการ
ก าหนดมาตรการด้านผงัเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหา
และรับมือภยัธรรมชาติ ผา่น “ขอ้ก าหนดทางผงั
เมือง”การก าหนด “ผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน
อนาคต” การก าหนด “บัญ ชีแนบท้ายร่าง
กฎกระทรวง” และการก าหนด “แผนงาน/
โครงการ” รวมทั้ ง“ข้อเสนอแนะ” เพ่ือการ
พฒันาเมืองน่าอยูท่ี่ย ั้งยนื  

✓   ผัง เมื องรวม เมื องหั วหิ น 
จังห วัดประจวบ คี รีขัน ธ์ 
สามารถน าหลักในการวาง
ผัง เมือง เมืองท่ี ดี  ควรจะ
อาศยัหลักการการพฒันาท่ี
ย ั่ ง ยื น  ( Sustainable 
Development) การพฒันาเมือง
น่ าอ ยู่  (Livable City) ก า ร
จัด ก าร เชิ งระบบ  (System 
Manage- 
Ment) การพัฒนาแบบองค์
รวม (Holistic Development) 
การใช้หลักการของเมืองท่ี
รับมือกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภาวะ
โลกร้อน 
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สรุปการวเิคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการวจัิย 
การวางผงัเมืองรวมท่ีดี ควรครอบคลุมอาณาบริเวณท่ีมากหรือกวา้งกว่าเขตองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเน่ืองจากปัญหาหลายดา้นมีลกัษณะและผลกระทบท่ีกวา้ง และตอ้งค านึงการ
บริหารจดัการและวางแผนเชิงกายภาพ Physical Planning ท่ีครอบคลุมปัญหาน ้ าท่วม ปัญหาภยัแลง้
ปัญหาการใช้ท่ีดิน ปัญหาการคมนาคมขนส่ง ปัญหาการก่อภาวะโลกร้อน ปัญหาความส้ินเปลือง
พลงังานและก่อมลพิษ และปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

โดยร่างการวางผังเมืองท่ี ดี  ควรจะอาศัยหลักการการพัฒนาท่ีย ั่งยืน (Sustainable 
Development) การพัฒนาเมื องน่ าอยู่  (Livable City) การจัดการเชิ งระบบ (System Management)           
การพฒันาแบบองค์รวม (Holistic Development) การใช้หลกัการของเมืองท่ีรับมือกบัการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน (Climate Change & Global Warming) การให้ความส าคญักบัระบบ
นิเวศเมืองเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์เกาะความร้อนในพื้นท่ีเมือง (Urban Heat Island / Urban Heat 
Dome) โดยการพัฒนาทางกายภาพท่ีมุ่งเน้นการสร้าง “โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ส าหรับเมือง”       
(Urban Green Infrastructure) เช่ น  “ท างเช่ื อม เขี ยว ” (Open Space Link System /Green Links / Green 
Corridor / Climate Corridors / Ecological Corridor / Link Networks) โดยมีการก าหนดมาตรการด้านผงั
เมืองเพื่อแก้ไขปัญหาและรับมือภัยธรรมชาติ ผ่าน “ข้อก าหนดทางผงัเมือง”การก าหนด “ผงัการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต” การก าหนด “บญัชีแนบทา้ยร่างกฎกระทรวง” และการก าหนด “แผนงาน/
โครงการ” รวมทั้ง“ขอ้เสนอแนะ” เพื่อการพฒันาเมืองน่าอยูท่ี่ย ั้งยนื  
 

แนวคิดทางด้านการป้องกัน และบรรเทาอุทุกภัย 
แนวคิดแนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัอุทกภัย  
อุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายท่ีเกิดจากน ้ าท่วม (หน่วยวิจยัภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2554) หรืออนัตรายอนัเกิด
จากสภาวะท่ีน ้ าไหลเอ่อล้นฝ่ังแม่น ้ าล าธาร หรือทางน ้ า เขา้ท่วมพื้นท่ีซ่ึงโดยปกติแลว้ไม่ได้อยู่ใต้
ระดบัน ้ า หรือเกิดจากการสะสมน ้ าบนพื้นท่ีซ่ึงระบายออกไม่ทนัท าให้พน้ท่ีนั้นปกคลุมไปดว้ยน ้ า 
โดยทัว่ไปแลว้อุทกภยัมกัเกิดจากน ้าท่วม ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นลกัษณะใหญ่ ๆ ได ้2 ลกัษณะคือ 

1. น ้ าท่วมขงั /น ้ าล้นตล่ิง เป็นสภาวะน ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากระบบระบายน ้ าไม่มี
ประสิทธิภาพ มนัเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ ๆ มีลกัษณะค่อยเป็น
ค่อยไป ซ่ึงเกิดจากฝนตกหนกั ณ บริเวณนั้น ๆ ติดต่อกนัเป็นเวลาหลายวนั หรือเกิดจากสภาวะน ้ า
ล้นตล่ิง น ้ าท่วมขงัส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน ้ าและมีลกัษณะแผ่เป็นบริเวณกวา้งเน่ืองจากไม่
สามารถระบายไดท้นั ความเสียหายจะเกิดกบัพืชผลทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพยเ์ป็นส่วน
ใหญ่ ส าหรับความเสียหายอ่ืน ๆ มีไม่มากนกัเพราะสามารถเคล่ือนยา้ยไปอยูใ่นท่ีท่ีปลอดภยั 
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2. น ้ าท่วมฉบัพลนั เป็นภาวะน ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนัในพื้นท่ี เน่ืองจากฝนตก

หนักในบริเวณพื้นท่ีซ่ึงมีความชันมาก และมีคุณสมบติัในการกักเก็บหรือการตา้นน ้ าน้อย เช่น 

บริเวณตน้น ้ าซ่ึงมีความชนัของพื้นท่ีมาก พื้นท่ีป่าถูกท าลายไปท าให้การกกัเก็บหรือการตา้นน ้ าลด

นอ้ยลง บริเวณพื้นท่ีถนนและสนามบิน เป็นตน้ หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น เข่ือนหรืออ่างเก็บน ้ า

พงัทลาย น ้ าท่วมฉบัพลนัมกัเกิดข้ึนหลงัจากฝนตกหนกัไม่เกิน 1 ชม. และมกัเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบ

ระหวา่ง   หุบเขา ซ่ึงอาจจะไม่มีฝนตกหนกัในบริเวณนั้นมาก่อนเลยแต่มีฝนตกหนกัมากบริเวณตน้

น ้ าท่ีอยู่ห่างออกไป เน่ืองจากน ้ าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคล่ือนท่ีด้วยความรวดเร็วมาก

โอกาสท่ีจะป้องกนัและหลบหนีจึงมีน้อย ดงันั้นความเสียหายจากน ้ าท่วมฉับพลนัจึงมีมากทั้งแก่

ชีวติและทรัพยสิ์น 

สาเหตุของการเกิดอุทกภยัจากธรรมชาติ มีดงัน้ี 

1. ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นพายุท่ีเกิดข้ึนติดต่อกนัเป็นเวลา

หลายชัว่โมง มีปริมาณฝนตกหนกัมากจนไม่อาจไหลลงสู่ตน้น ้ าล าธารไดท้นัจึงท่วมพื้นท่ีท่ีอยูใ่น    

ท่ีต  ่ามกัเกิดในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน 

2. ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อน เม่ือพายุน้ีประจ าอยู่ท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงเป็น

เวลานานหรือแทบไม่เคล่ือนท่ี จะท าให้บริเวณนั้นมีฝนตกหนกัติดต่อกนัตลอดเวลา ยิ่งพายุมีความ

รุนแรงมาก เช่น มีความรุนแรงขนาดพายุโซนร้อนหรือไตฝุ้่ น เม่ือเคล่ือนตวัไปถึงท่ีใดก็ท าให้ท่ีนั้น

เกิดพายลุมแรง ฝนตกหนกัเป็นบริเวณกวา้งและมีน ้าท่วมขงั 

 นอกจากน้ีถา้ความถ่ีของพายุท่ีเคล่ือนท่ีเขา้มาหรือผา่นเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัถึงแมจ้ะ

ในช่วงสั้นแต่ก็ท  าใหน้ ้าท่วมเสมอ 

3. ฝนตกหนักในป่าบนภูเขา ท าให้ปริมาณน ้ าบนภูเขาหรือแหล่งต้นน ้ ามาก มีการ

ไหลและเช่ียวอยา่งรุนแรงลงสู่ท่ีราบเชิงเขา เกิดน ้ าท่วมข้ึนอย่างกะทนัหัน เรียกวา่น ้ าท่วมฉับพลนั 

เกิดข้ึนหลงัจากท่ีมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้ นๆ หรือเกิดก่อนท่ีฝนจะหยุดตก มกัเกิดข้ึนใน   

ล าธารเล็ก ๆ โดยเฉพาะตอนท่ีอยู่ใกล้ต้นน ้ าของบริเวณลุ่มน ้ า ระดับน ้ าจะสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว 

จงัหวดัท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัเทือกสูง เป็นตน้ 

4. ผลจากน ้ าทะเลหนุน ในระยะท่ีดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์อยูใ่นแนวท่ีท าให้ระดบั  

น ้ าทะเลข้ึนสูงสุด น ้ าทะเลจะหนุนให้ระดบัน ้ าในแม่น ้ าสูงข้ึนอีกมาก เม่ือประจวบกบัระยะเวลาท่ี

น ้ าป่าและจากภูเขาไหลลงสู่แม่น ้ า ท าให้น ้ าในแม่น ้ าไม่อาจไหลลงสู่ทะเลได ้ท าให้เกิดน ้ าเอ่อลน้ตล่ิง
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และท่วมเป็นบริเวณกวา้งยิง่ถา้มีฝนตกหนกัหรือมีพายเุกิดข้ึนในช่วงน้ี ความเสียหายจากน ้าท่วมชนิดน้ี

จะมีมาก 

5. ผลจากลมมรสุมมีก าลงัแรง มรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็นมรสุมท่ีพดัพาความช้ืนจาก

มหาสมุทรอินเดีย เขา้สู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เม่ือมีก าลงัแรงเป็นระยะเวลา

หลายวนั ท าให้เกิดคล่ืนลมแรง ระดบัน ้ าในทะเลตามขอบฝ่ังจะสูงข้ึน ประกอบกบัมีฝนตกหนัก    

ท าให้เกิดน ้ าท่วมได ้ยิ่งถา้มีพายเุกิดข้ึนในทะเลจีนใตก้็จะยิง่เสริมใหม้รสุมดงักล่าวมีก าลงัแรงข้ึนอีก        

ส่วนมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัจากประเทศจีนเขา้สู่ไทย ปะทะขอบฝ่ังตะวนัออกของภาคใต ้

มรสุมน้ีมีก าลงัแรงเป็นคร้ังคราว เม่ือบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีนมีก าลงัแรงข้ึนจะท าให้

มีคล่ืนค่อนขา้งใหญ่ในอ่าวไทย และระดบัน ้าทะเลสูงกวา่ปกติ บางคร้ังท าใหมี้ฝนตกหนกัในภาคใต ้

ตั้งแต่จงัหวดัชุมพร ลงไปท าใหเ้กิดน ้าท่วมเป็นบริเวณกวา้ง 

6. ผลจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เม่ือเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟบนบก

และภูเขาไฟใตน้ ้ าระเบิดเปลือกของผิวโลกบางส่วนจะได้รับความกระทบกระเทือนต่อเน่ืองกนั 

บางส่วนของผิวโลกจะสูงข้ึนบางส่วนจะยุบลง ท าให้เกิดคล่ืนใหญ่ในมหาสมุทรซัดข้ึนฝ่ัง เกิดน ้ า

ท่วมตามหมู่เกาะและเมืองตามชายฝ่ังทะเลได ้เกิดข้ึนบ่อยคร้ังในมหาสมุทรแปซิฟิก 

สาเหตุของการเกิดอุทกภยัจากการกระท าของมนุษย ์มีดงัน้ี 

1. การตดัไม้ท าลายป่า ในพื้นท่ีเส่ียงภยัเม่ือเกิดฝนตกหนักจะท าให้อตัราการไหล

สูงสุดเพิ่มมากข้ึนและไหลมาเร็วข้ึน เป็นการเพิ่มความรุนแรงของน ้ าในการท าลายและยงัเป็น

สาเหตุของดินถล่มด้วย นอกจากน้ียงัท าให้ดินและรากไมข้นาดใหญ่ถูกชะล้างให้ไหลลงมาใน     

ทอ้งน ้ า ท าให้ทอ้งน ้ าต้ืนเขินไม่สามารถระบายน ้ าไดท้นัที รวมทั้งก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและ

บาดเจบ็ของประชาชนทางดา้นทา้ยน ้า  

2. การขยายเขตเมืองลุกล ้ าเขา้ไปในพื้นท่ีลุ่มต ่า (Flood plain) ซ่ึงเป็นแหล่งเก็บน ้ า

ธรรมชาติท าให้ไม่มีท่ีรับน ้ า ดงันั้นเม่ือน ้าลน้ตล่ิงก็จะเขา้ไปท่วมบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่มต ่าซ่ึงเป็นเขต

เมืองท่ีขยายใหม่ก่อน 

3. การก่อสร้างโครงสร้างขวางทางน ้ าธรรมชาติท าให้มีผลกระทบต่อการระบายน ้ า

และก่อใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วม 

4. การออกแบบทางระบายน ้ าของถนนไม่เพียงพอ ท าให้น ้ าล้นเอ่อ ในเขตเมือง         

ท  าความเสียหายใหแ้ก่ชุมชนเมืองใหญ่ เน่ืองจากการระบายไดช้า้มาก 
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5. การบริหารจดัการน ้ าท่ีไม่ดีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดน ้ าท่วมโดยเฉพาะบริเวณ

ดา้นทา้ยเข่ือนหรืออ่างเก็บน ้า 

สรุปการวเิคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการวจัิย 
จากการท่ีโลกร้อนและการมีเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนเป็นสาเหตุให้

เกิดภยัพิบติัหลากหลายชนิด และแนวโนม้จะมีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน การปรับปรุงกายภาพเมืองให้
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนั้นยงัไดห้าวิธีการเพิ่มศกัยภาพของกายภาพเมืองเพื่อให้มี
ความสามารถในการปกป้องตวัเองจากภยัพิบติั ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเองแมจ้ะมีการกล่าวถึง
ปัญหาน้ีอยู่มาก หากมีการเสนอแผนในการป้องกนัหรือการแกไ้ขปัญหาท่ีดีอาจจะช่วยลดผลกระทบท่ี
เกิด โดยเป็นแนวทางท่ีมีศกัยภาพในการปรับปรุงกายภาพเมืองใหร้องรับต่อภยัพิบติัท่ีอาจจะเกิดข้ึน   

โดยการน าหลกัการแนวคิดแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัอุทกภยัมาประยุกต์ใช้ โดยน า
หลกัการเหล่าน้ีมาเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ให้คนในเขตผงัเมืองเมืองหัวหิน และเขตเทศบาล
เมืองหัวหินเขา้ใจในเหตุของการเกิดอุทกภยัหรือภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี ทั้งท่ีเป็นเหตุท่ี
เกิดจากธรรมชาติและเหตท่ีเกิดข้ึนจากมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถลดการสูญเสียและความ
เสียหายจากการเกิดอุทุกภยัหรือภยัทางธรรมชาติได ้

แนวคิดทีเ่กี่ยวการป้องกนัน า้ท่วมแบบยั่งยืน  
แนวทางการแกไ้ขปัญหาแบบ(บริษทั ทีม คอนซลัต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท ์

จ ากดั มหาชน,2554) ปัญหาน ้ าท่วมทั้งหมดนั้นหากปล่อยให้ด ารงอยูแ่ละด าเนินเช่นน้ีต่อไปเร่ือย ๆ 
แน่นอนวา่ความรุนแรงและความเสียหายก็จะทบัทวีและมีความซบัซ้อนของปัญหามากยิ่งข้ึนอยา่ง
ไม่ต้องสงสัย หรือหากจะปล่อยให้แต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงาน เช่น อบต.หรือเทศบาลท่ีประสบ
ปัญหาต่างไปด าเนินการก็คงไม่ส าเร็จ และอาจท าให้เกิดการใชจ่้ายงบประมาณของแผน่ดินอยา่งไม่
คุม้ค่า หรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อพื้นท่ีอ่ืน ๆ ตามมาอยา่งคาดไม่ถึง 

ทั้งน้ีเพราะปัญหาเร่ืองน ้ าแตกต่างจากปัญหาอ่ืนโดยส้ินเชิงตรงท่ีไม่สามารถแก้ไข
เฉพาะแห่งหรือเฉพาะจุดได้ เพราะล าน ้ ามีความยาวและมีการไหลผ่านพื้นท่ีหรือชุมชนต่าง ๆ 
ต่อเน่ืองกนัไป ดงันั้นการแกปั้ญหาเร่ืองน ้ าท่วมหรืออุทกภยัจะตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองน ้าโดยเฉพาะโดยจะตอ้งศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาอยา่งเป็นระบบทั้งลุ่มน ้าเลยทีเดียว 

ถา้เป็นไปได้ควรจะด าเนินการเร่ืองน้ีเป็นวาระแห่งชาติ โดยเร่งด่วนท่ีสุดดงัท่ีกล่าว
แลว้วา่ปัญหาท่ีท าให้เกิดน ้ าท่วมจากปัจจยัหลกั 2 อยา่ง คือ 1. ธรรมชาติ 2. มนุษย ์และตอ้งยอมรับ
วา่เราไม่สามารถไปแกไ้ขหรือควบคุมปัจจยัขอ้แรกได ้จึงจ าเป็นตอ้งหาวธีิการและบริหารจดัการให้
ปัจจยัท่ีสองอยูร่่วมกบัปัจจยัแรกให้ได ้ท าให้ปัญหาท่ีหนกักลายเป็นเบาหรือมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
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ในเบ้ืองตน้ขอเสนอแนะแนวทางแกไ้ขหรือจดัการกบัปัญหาซ่ึง ณ ขณะน้ีมี 2 อย่าง คือ ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนแล้วและด ารงอยู่ในปัจจุบันกับปัญหาท่ียงัไม่เกิดแต่ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคตหากไม่มี
มาตรการป้องกนั โดยตอ้งท าคู่ขนานกนัไปทั้งมาตรการใช้ส่ิงปลูกสร้างและมาตรการท่ีไม่ตอ้งใช้ส่ิง
ปลูกสร้าง ดงัน้ี 

การแก้ปัญหาท่ีสะสมมาตั้ งแต่อดีตและด ารงอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
บา้นเรือน การขยายตวัของชุมชนท่ีอยูริ่มแม่น ้ าสายส าคญัๆท่ีในระยะหลงัไม่ไดป้ลูกบา้นมีใตถุ้นสูง
เลยระดบัน ้ าหลาก แต่ไปนิยมรูปแบบบา้นแบบยุโรปหรือตะวนัตกโดยมิไดต้ระหนกัถึงปัญหาท่ีจะ
ตามมาเม่ือมีการหลากลน้ตล่ิง หรือการถมท่ีสร้างบา้นจดัสรรหรือขยายเมืองไปในทิศทางท่ีเป็นท่ีต ่า
หรือท่ีลุ่มซ่ึงเป็นจุดอ่อนท่ีจะถูกน ้าท่วมไดง่้ายเม่ือเกิดฝนตกเน่ืองจากประสิทธิภาพการระบายน ้ าไม่
ดีพอจะตอ้งใชม้าตรการต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

มาตรการระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ไดแ้ก่ 
1. การเร่งส ารวจท่อระบายน ้ า คู คลอง หนองบึง และระบบระบายน ้ าท่ีมีอยู่ว่ามี

ประสิทธิภาพดีเพียงใด เช่น มีตะกอน ขยะ วชัชพืช ส่ิงกีดขวาง อุปสรรค หรือมีการบุกรุกหรือไม่     
ถา้มีใหมี้การเร่งขดุลอกและก าจดั 

2. การจดัท ารางระบายน ้ าชัว่คราวริมถนนสายส าคญัท่ีมกัมีน ้ าหลากหรือท่วมขงับ่อย ๆ 
โดยขดุร่องหรือขุดคลองขนาดเล็กให้เพียงพอท่ีจะรับน ้ าส่วนน้ีได ้ 

สรุปการวเิคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการวจัิย 
การหลกัการแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งการป้องกนัพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมมาประยกุตใ์ช ้โดยน า

หลกัการเหล่าน้ีมาเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ให้คนในเขตผงัเมืองเมืองหัวหิน และเขตเทศบาล

เมืองหัวหินเขา้ใจในเหตุของการเกิดอุทกภยัหรือภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี ทั้งท่ีเป็นเหตุท่ี

เกิดจากธรรมชาติและเหตท่ีเกิดข้ึนจากมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถลดการสูญเสียและความ

เสียหายจากการเกิดอุทุกภยัหรือภยัทางธรรมชาติได ้

การป้องกันอุทกภัยเป็นการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีส าคัญแนวทางหน่ึงของ

ประชาชนและภาคธุรกิจ โดยมีเคร่ืองมือท่ีส าคญัมาก ไดแ้ก่ การมีแผนท่ีเส่ียงภยัอุทกภยั ซ่ึงนอกจาก

จะพฒันาข้ึนโดยใชข้อ้มูลความรู้ทางวชิาการดา้นอุทกวทิยาแลว้ยงัตอ้ง ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งด้วย เพื่อลดความเส่ียงจากภาวะน ้ าท่วมและมี

แผนการจดัการท่ีดี 
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แนวคิดทีเ่กี่ยวการป้องกนัน า้ท่วมตามแนวพระราชด าริ  
ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน ้ าท่วมอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (มูลนิธิชัยพฒันา,2559)   

ตามแนวทางการบริหารจดัการดา้นน ้ าท่วมลน้ โดยท่ีประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตมรสุม มีฝนตกุกและ

ปริมาณน ้ าฝนสูง จึงเกิดปัญหาน ้ าท่วมอยู่ในหลายพื้นท่ีเกือบทุกภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั ทรงพระห่วงใยในปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอมา และทรงวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของ

พื้นท่ีท่ีประสบปัญหาน ้าท่วมและทรงค านึง ถึงการเลือกใชว้ธีิการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพทอ้งท่ี

และสมรรถนะของก าลงัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอยูต่ลอดจนงบ ประมาณค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

วิธีการต่าง ๆ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระราชทานพระราชด าริในการแกไ้ข

ปัญหาน ้าท่วมคือ 

1. การก่อสร้างคนักั้นน ้ า เพื่อป้องกนัน ้ าท่วมซ่ึงเป็นวิธีการดั้งเดิมแต่คร้ังโบราณโดย

การก่อสร้างคันดินกั้นน ้ าขนาดท่ีเหมาะสมขนานไปตามล าน ้ าห่างจากขอบตล่ิงพอสมควร             

เพื่อป้องกันมิให้น ้ าล้นตล่ิงไปท่วมในพื้นท่ีต่าง ๆ ด้านใน เช่น คนักั้นน ้ าโครงการมูโนะ และ

โครงการปิเหล็งอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดันราธิวาส เป็นตน้ 

2. การก่อสร้างทางผันน ้ า เพื่ อผ ันน ้ าทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีล้นตล่ิงท่วมท้น             

ให้ออกไปโดยการก่อสร้างทางผนัน ้ าหรือขุดคลองสายใหม่เช่ือมต่อกบัล าน ้ าท่ีมีปัญหาน ้ าท่วมโดย

ให้น ้ าไหลไปตามทางผนัน ้ าท่ีขุดข้ึนใหม่ไปลงล าน ้ าสายอ่ืน หรือระบายออกสู่ทะเลตามความ

เหมาะสม ซ่ึงการด าเนินการสนองพระราชด าริวิธีน้ี ด าเนินการโดยกรมชลประทาน ในการแกไ้ข

ปัญหาจากแม่น ้ าโก-ลกเขา้มาท่วมไร่นาของราษฎรเสียหายหลายหม่ืนไร่ทุกปี การขุดคลองมูโนะ     

ไดช่้วยบรรเทาลงไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพล าน ้ า เพื่อให้น ้ าท่ีท่วมทะลักสามารถไหลไปตาม      
ล าน ้ าไดส้ะดวกหรือช่วยให้กระแสน ้ าไหล เร็วยิ่งข้ึน อนัเป็นการบรรเทาความเสียหายจากน ้ าท่วมขงั
ได ้การแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมพื้นท่ีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพระราชด าริ พื้นท่ีรองรับ
น ้ าจากสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครมีลกัษณะลุ่มต ่า ท าให้มีการระบายน ้ ายาม เกิด
ภาวะน ้ าท่วมให้ออกจากพื้นท่ีเป็นไปอย่างล่าช้า คูคลองจ านวนมากมีความลาดเทน้อยอีกทั้งมี
จ  านวนหลายคลองท่ีล าน ้าต้ืนเขน มีวชัพืชปกคลุมกีดขวางทางน ้าไหล ท าใหเ้กิดเป็นสาเหตุในหลาย
ปัจจัยของการเกิดน ้ าท่วมขังในกรุงเทพมหานครและเขต ปริมณฑลเป็นระยะเวลายาวนาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชด าริให้มีระบบการบริหารจดัการด้าน        
น ้าท่วม ในวธีิการท่ีตรัสวา่ พื้นท่ีรองรับน ้า   
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หลักการ 3 ประการ ท่ีโครงการพื้นท่ีรองรับน ้ า จะสามารถมีประสิทธิภาพบรรลุ   
ผลส าเร็จตามแนวพระราชด าริ คือ 

1. การพิจารณาสถานท่ีท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นบ่อพกัและวิธีการชักน ้ าท่วมไหลเข้าสู่บ่อ    
พกัน ้า 

2. เส้นทางน ้าไหลท่ีสะดวกต่อการระบายน ้าเขา้สู่แหล่งท่ีท าหนา้ท่ีบ่อพกัน ้า 
3. การระบายน ้าออกจากบ่อพกัน ้าอยา่งต่อเน่ือง 
จากหลกัการขา้งตน้ การสนองพระราชด าริจึงด าเนินการพิจารณาจากการใชล้ าคลอง

หนองบึงธรรมชาติ หรือพื้นท่ีว่างเปล่าน ามาใช้เป็นบ่อพกัน ้ าแหล่งน ้ าท่ีจะน าน ้ าเข้าบ่อพกัและ
ระบายน ้ าออกจากบ่อพกัน ้ าตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงผลการด าเนินการศึกษาและ
พิจารณาก าหนดรูปแบบของโครงการ 

สรุปการวเิคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการวจัิย 
แนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริตามแนวทางการบริหาร

จดัการด้านน ้ าท่วม (Flood Management) โดย ท่ีเมืองหัวหินตั้งอยู่ในเขตมรสุม มีฝนตกชุกและ

ปริมาณน ้ าฝนสูง จึงเกิดปัญหาน ้าท่วมอยูก่ารแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมพื้นท่ีในเขตผงัเมืองเมืองรวมเมืองหวั

หิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ตามพระราชด าริ แก้มลิง จาก สภาพธรรมชาติดั้ งเดิมของหัวหิน               

มีลักษณะลุ่มต ่าท าให้มีการระบายน ้ ายาม เกิดภาวะน ้ าท่วมให้ออกจากพื้นท่ีเป็นไปอย่างล่าช้า           

คูคลองจ านวนมากมีความลาดเทน้อยอีกทั้งมีจ  านวนหลายคลองท่ีล าน ้ าต้ืนเขิน น ้ าทะเลหนุนสูง       

มีวชัพืชปกคลุม  และกีดขวางทางน ้าไหล ท าใหเ้กดเป็นสาเหตุในหลายปัจจยัของการเกิดน ้าท่วมขงั  

แนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยน าโครงการแกม้ลิง   

ซ่ึงใชห้ลกัในการควบคุมน ้ าในแม่น ้า คือ เปิดระบายน ้าจ  านวนมากลงสู่อ่าวไทยเม่ือระดบัน ้ าทะเลต ่า 

ปิดกั้นไม่ให้น ้ าจากดา้นทา้ยน ้ าไหลรุกล ้ าเขา้ไปในแม่น ้ าเม่ือน ้ าทะเลมีระดบั สูง ถือเป็นโครงการ

อเนกประสงค์ท่ีส าคัญยิ่งในอนาคตด้วย  นอก จากช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นท่ีบางส่วน             

ยงัจะช่วยป้องกนัการรุกล ้าของน ้ าเค็มเขา้ไปในแม่น ้าปากแม่ปราณบุรี และล าคลองอ่ืน ๆ ในช่วงฤดู

แล้ง ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม โดยสามารถน าน ้ าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคไดอี้กดว้ย 

แนวคิดด้านมาตรการบริหารและจัดการทรัพยากรน า้  
น ้าท่วมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดได ้แต่สามารถ

หาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียท่ีจะเกิดได้ โดยมาตรการป้องกัน

ความเสียหายและบริหารจดัการน ้ า (ส านกับริหารจดัการน ้ าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน,2556) 
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เป็นการพยายามเรียนรู้และเขา้ใจในผลกระทบจากน ้ าท่วมท่ีมีต่อชุมชน สังคมและเศรษฐกิจท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบัผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณลุ่มน ้ าและพื้นท่ีน ้ าท่วมถึงแนวทางการป้องกนัความ

เสียหายจากน ้ าท่วมและการบริหารจดัการน ้ าท่วมประกอบไปดว้ย มาตรการท่ีน าส่ิงก่อสร้างมาใช้

ลดขนาดความรุนแรงของน ้าท่วม เช่น การปรับปรุงสภาพล าน ้า การใชอ่้างเก็บน ้า เข่ือนและพนงักั้น

น ้ า  เป็นตน้  นอกจากนั้นยงัมีมาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้างซ่ึงประกอบไปดว้ยมาตรการส าหรับการ

ป้องกนัความเสียหายและการบรรเทาทุกข์  เช่น การวางผงัเมือง การพยากรณ์และเตือนภยัน ้ าท่วม 

ซ่ึงโดยทัว่ไปควรใชม้าตรการทั้งสองอยา่งร่วมกนัเพื่อประสิทธิภาพในการบรรเทาภยัพิบติัท่ีดียิง่ข้ึน 

งานบรรเทาปัญหาน ้ าท่วมจะท าการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาโดยเลือกจากหน่ึงหรือ
หลายๆขอ้ในหัวขอ้ต่อไปน้ีเพื่อใช้ลดความรุนแรงของเหตุการณ์น ้ าท่วมการลดอตัราการไหลของ   
น ้ าโดยการใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อชะลอการไหลของน ้ าการควบคุมปริมาณการไหลโดยกักน ้ าไวใ้น        
อ่างเก็บน ้ าหรือแหล่งเก็บกักน ้ าเพื่อควบคุมปริมาณน ้ าไม่ให้ไหลมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วง        
น ้ าท่วมการจ ากดัเส้นทางการไหลของล าน ้ าโดยการสร้างพนงักั้นน ้ าหรือคลองการปรับปรุงสภาพ
ล าน ้ าและสภาพการไหล เช่น การสร้างทางระบายน ้ าออ้มตวัเมืองเพื่อลดระดบัความสูงของน ้ าใน   
ล าน ้าสายหลกัการระบายน ้าออกจากล าน ้าท่ีมีสภาพวกิฤต เช่น การใชเ้คร่ืองสูบน ้า 

ส าหรับการน ามาตรการใชส่ิ้งก่อสร้างมาใช ้ส่ิงส าคญัท่ีควรพิจารณาคือการเลือกใชว้ิธี
แกปั้ญหาวิธีใดวิธีหน่ึงท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ อาจเกิดผลกระทบกบัสมดุลของแม่น ้ าสายเดิมหรืออาจ
ท าให้สภาพการเก็บกกัน ้ าในพื้นท่ีของน ้ าลดลงและท าให้อตัราการไหลมีค่าเพิ่มข้ึน ดงันั้นจึงตอ้งมี
การศึกษาเพื่อหาวิธีอ่ืนมาใช้แก้ปัญหา เช่น การปรับปรุงลกัษณะภูมิทศัน์ของล าน ้ าหรือการปรับ
สภาพพื้นผวิล าคลองโดยดาดผวิดว้ยวสัดุท่ีช่วยลดความเร็วในการไหล 

ส่วนมาตรการไม่ใชส่ิ้งก่อสร้าง เป็นมาตรการท่ีไม่ไดเ้นน้งานส่ิงปลูกสร้างถาวรโดยอาจ
มีส่ิงก่อสร้างชัว่คราว  เช่น  ก าแพงกั้นน ้ า  กระสอบทราย เป็นตน้ ดงันั้นจึงมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
น้อย การประเมินผลเพื่อตดัสินใจในการหาแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้างเป็น
เร่ืองท่ียากพอสมควร  เน่ืองจากการก าหนดนโยบายบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมมากกวา่มาตรการใชส่ิ้งก่อสร้าง  นอกจากนั้นยงัตอ้งศึกษาให้คลอบคลุมเพื่อให้ถูกกฎหมายดว้ย 
มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้างประกอบดว้ยสองมาตรการ ไดแ้ก่ มาตรการท่ีพยายามจะท าให้เกิดน ้ าท่วม
ไดย้ากข้ึน เช่น     การจดัการใช้สอยท่ีดิน การวางผงัเมือง การควบคุมส่ิงปลูกสร้างและการขยายเมือง 
การเวนคืนท่ีดินและการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบริเวณทางน ้ าท่วม  การปรับปรุงสภาพอ่างเก็บน ้ า        
การเก็บกกัและควบคุมปริมาณน ้ าในพื้นท่ี เป็นต้น และมาตรการลดผลกระทบจากน ้ าท่วมช่วยให้
ประชาชนไดรั้บความเสียหายและมีผลกระทบกบัชีวติประจ าวนันอ้ยลงกวา่เดิม เช่น การพยากรณ์และ
เตือนภยัน ้ าท่วม การให้ความรู้และขอ้มูลสาธารณะ การป้องกนัน ้ าท่วมส่ิงปลูกสร้าง การอพยพออก
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จากพื้นท่ีเส่ียงภยั แผนรับมือ น ้ าท่วม แผนบรรเทาทุกข์ การประกนัภยัน ้ าท่วม การปรับเปล่ียนสภาพ
น ้าท่วม เป็นตน้ 

แนวทางท่ีดีในการป้องกนัความเสียหายจากน ้ าท่วมควรใช้มาตรการหลายอย่างร่วมกนั 
โดยมาตรการท่ีเลือกใช้มีทั้ งมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้างและไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง ประสิทธิภาพและ
ความส าเร็จในการบรรเทาความเสียหายจากน ้ าท่วมข้ึนอยูก่บัปัจจยัสองอยา่งคือ การเขา้ใจและยอมรับ
ในการเกิด น ้ าท่วมและการตอบสนองจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการด าเนินการตามแผน
บริหารจดัการ น ้าท่วม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ตวัอยา่งของโครงสร้างพนงัป้องกนัน ้าท่วมแบบถาวร 
ท่ีมา: http://cendru.eng.cmu.ac.th/articles/45 
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ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งการปรับปรุงสภาพแม่น ้าปิงเขตเมืองเชียงใหม่โดยการขุดลอก 
ท่ีมา:  http://cendru.eng.cmu.ac.th/articles/45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 การสร้างเส้นทางน ้าออ้มเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา 
ท่ีมา: http://cendru.eng.cmu.ac.th/articles/45 

 



  26 

 
ตารางท่ี 2 สรุปเปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอุทกภยั 
 

แนวคดิและทฤษฎทีี่น ามาใช้ ประเดน็ส าคญั ลกัษณะที่ส่งผลกระทบ ผลกระทบต่อพืน้ที่ศึกษา 

ทางตรง ทางอ้อม 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบั
อุทกภยั 
 

โดยการน าหลักการแนวคิดแนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับอุทกภยัมาประยุกต์ใช้ โดยน าหลักการ
เหล่าน้ีมาเผยแพร่และประชา- สัมพนัธ์ให้เขา้ใจ
ในเหตุของการเกิดอุทกภยัหรือภยัธรรมชาติท่ี
เกิด ข้ึนภายในพ้ืน ท่ี  ทั้ งท่ี เป็น เหตุ ท่ี เกิดจาก
ธรรมชาติและเหตท่ีเกิดข้ึนจากมนุษยส์ร้างข้ึน 
เพื่อท่ีจะสามารถลดการสูญเสียและความเสียหาย
จากการเกิดอุทุกภยัหรือภยัทางธรรมชาติได ้

 ✓  ใช้หลกัการประชาสัมพนัธ์
ให้เขา้ใจในเหตุของการเกิด
อุทกภยัหรือภยัธรรมชาติท่ี
เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ี ทั้ งท่ี
เป็นเหตุท่ีเกิดจากธรรมชาติ
และเหตท่ีเกิดข้ึนจากมนุษย์
สร้างข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถ
ลดการสูญเสีย 

2. แนวคดิที่เกีย่วกบัการ

ป้องกนัน ้าท่วมแบบยัง่ยืน 

 

การป้องกนัอุทกภยัเป็นการบริหารจดัการความเส่ียง

ท่ีส าคญัแนวทางหน่ึงของประชาชนและภาคธุรกิจ 
โดยมีเคร่ืองมือท่ีส าคญัมาก ไดแ้ก่ การมีแผนท่ีเส่ียง

อุทกภัยโดยใช้ กระบวนการมี ส่ วนร่วมของ

ประชาชนและทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องด้วย 

เพ่ือลดความเส่ียงจากภาวะน ้ าท่วมและมีแผนการ

จดัการท่ีดี 

 ✓  การป้องกนัอุทกภยัเป็นการ

บริหารจดัการความเส่ียงท่ี
ส าคัญแนวทางหน่ึงของ

ประชาชน 

3. แนวคดิที่เกีย่วกบัการ
ป้องกนัน ้าท่วมตามแนว 
พระราชด าริ 
 

โดยน าโครงการแก้ม ลิ ง ซ่ึ งใช้หลักในการ
ควบคุมน ้าในแม่น ้ า คือ เปิดระบายน ้ าจ  านวนมาก
ลงสู่อ่าวไทยเม่ือระดบัน ้ าทะเลต ่า ปิดกั้นไม่ให้น ้ า
จากด้านทา้ยน ้ าไหลรุกล ้าเขา้ไปในแม่น ้ าเม่ือน ้ า
ทะเลมีระดบั สูง ถือเป็นโครงการอเนกประสงค์
ท่ีส าคญัยิ่งในอนาคตดว้ย  นอก จากช่วยบรรเทา
อุทกภยัให้กับพ้ืนท่ีบางส่วน ยงัจะช่วยป้องกัน
การรุกล ้าของน ้าเคม็เขา้ไปในแม่น ้าปากแม่ปราณ
บุรี และล าคลองอ่ืน ๆในช่วงฤดูแลง้ 

✓   โครงการพัฒนาพ้ืน ท่ี  ท่ี
สามารถช่วยบรรเทาอุทกภยั
ให้กับพ้ืนท่ีบางส่วน ยงัจะ
ช่วยป้องกันการรุกล ้ าของ
น ้ าเค็มเข้าไปในแม่น ้ าปาก
แม่ปราณบุ รี และล าคลอง
อ่ืน ๆ ในช่วงฤดูแลง้ 

4. แนวคดิด้านมาตรการ

บริหารและการจัดการ

ทรัพยากรน า้ 

 

การน าเสนอแนวทางการป้องกนัความเสียหาย

จากน ้ าท่วมและการบริหารจัดการน ้ าท่วมท่ี

ประกอบไปดว้ย มาตรการท่ีน าส่ิงก่อสร้างมาใช้
ลดขนาดความรุนแรงของน ้ าท่ วม  ทั้ งส่วน

มาตรการใช่ส่ิงก่อสร้าง  และส่วนมาตรการไม่ใช่

ส่ิงก่อสร้าง   

✓   การน าเสนอแนวทางการ

ป้องกันความเสียหายจาก

น ้ าท่วมโดยใช้ มาตรการท่ี
น าส่ิงก่อสร้าง และไม่ใช่

ส่ิงก่อสร้าง   
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สรุปการวเิคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการวจัิย 
น ้าท่วมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดได ้แต่สามารถ

หาวิธีลดความ รุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียท่ีจะเกิดได ้โดยมาตรการป้องกนั

ความเสียหายและบริหารจดัการน ้ าท่วม เป็นการพยายามเรียนรู้และเขา้ใจในผลกระทบจากน ้ าท่วม

ท่ีมีต่อชุมชน โดยไดมี้การน าเสนอแนวทางการป้องกนัความเสียหายจากน ้ าท่วมและการบริหาร

จดัการน ้ าท่วมท่ีประกอบไปดว้ย มาตรการท่ีน าส่ิงก่อสร้างมาใชล้ดขนาดความรุนแรงของน ้ าท่วม 

เช่น การปรับปรุงสภาพล าน ้า การใชอ่้างเก็บน ้า เข่ือน และพนงักั้นน ้า เป็นตน้   

นอกจากนั้นยงัมีมาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้างซ่ึงประกอบไปดว้ยมาตรการส าหรับการ

ป้องกนัความเสียหายและการบรรเทาทุกข์  เช่น การวางผงัเมือง การพยากรณ์และเตือนภยัน ้ าท่วม 

ซ่ึงโดยทัว่ไปควรใชม้าตรการทั้งสองอยา่งร่วมกนัเพื่อประสิทธิภาพในการบรรเทาภยัพิบติัท่ีดียิ่งข้ึน 

ส่วนมาตรการใชส่ิ้งก่อสร้าง เป็นมาตรการท่ีไม่ไดเ้น้นงานส่ิงปลูกสร้างถาวรโดยอาจมีส่ิงก่อสร้าง

ชั่วคราว เช่น ก าแพงกั้นน ้ า กระสอบทราย เป็นต้น ดังนั้ นจึงมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย         

การประเมินผลเพื่อตดัสินใจในการหาแนวทางแกปั้ญหาโดยใชม้าตรการไม่ใชส่ิ้งก่อสร้างเป็นเร่ือง

ท่ียากพอสมควร แนวทางท่ีดีในการป้องกนัความเสียหายจากน ้ าท่วมควรใช้มาตรการหลายอย่าง

ร่วมกนั โดยมาตรการท่ีเลือกใชมี้ทั้งมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้างและไม่ใชส่ิ้งก่อสร้าง มีประสิทธิภาพ

และความส าเร็จในการบรรเทาความเสียหายจากน ้ าท่วมได้ และมีการจดัการใช้สอยท่ีดินมีความ

แตกต่างกบัมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้างเป็นการปรับพฤติกรรมการไหล     

ของน ้า โดยพยายามใหน้ ้าไหลไกลจากพื้นท่ีท่ีตอ้งการป้องกนัมากท่ีสุด ส่วนการจดัการใชส้อยท่ีดิน

เป็นการปรับรูปแบบการใชท่ี้ดินใหร้องรับเหตุการณ์น ้าท่วมในบริเวณท่ีจะมีการพฒันาในอนาคต   

 

งานวจัิยทีม่ีเกี่ยวข้อง 
1. การป้องกันโครงการ แนวทางการวางแผนด้านผังเมืองเพ่ือรองรับความเส่ียงจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาปัญหาน ้าท่วมและแนวทางการจัดการน ้าท่วมในเขต
ผงัเมืองรวมพุนพนิ จังหวดัสุราษฎร์ธานี  

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนม้ท่ีจะผลกัดนัให้ประเทศไทยตกอยูใ่น
ภาวะเส่ียงจากผลกระทบของสภาพอากาศท่ีแตกต่างไปจากปัจจุบนั (วนารัตน์ กรอิสรานุกูล และ
คณะ,2556) โดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนของภาวะความเส่ียงจากน ้ าท่วมซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองและมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอยา่งมากพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อน ้ า
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ท่วมกนัจะบริเวณท่ีราบลุ่มน ้ า และชายฝ่ังทะเล ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใชท่ีดินหนาแน่น  
ทั้งเพื่อการตั้งถ่ินฐาน การท าการเกษตร อุตสาหกรรมตลอดจนการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ เม่ือเกิด    
น ้ าท่วมจึงก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในระดบั พื้นท่ีและสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของ
ประเทศการเตรียมการเพื่อรับมือต่อผลกระทบของเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นส่ิงท่ีมี
ความจ า เป็นการศึกษาวิจยั สถานการณ์และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งใน
ระดบัประเทศและนานาชาติท่ีด าเนิน มาอยา่งต่อเน่ืองไดน้ า ไปสู่ขอ้สรุปส าคญั ท่ีวา่การรับมือกบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจ า เป็นต้องเข้าใจถึงกระบวนการท่ีสังคมปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกระบวนการ ดงั กล่าวจะแสดงถึงความพยายามของสังคมทั้งใน
ระดับบุคคล ชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีจะตอบโตปัญหา (reactive) หรือเตรียมการเพื่อควบคุม
สถานการณ์  (proactive) จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนทั้ ง ในแง่ของการลด
ผลกระทบในเชิงลบและการเพิ่มผลกระทบในเชิงบวก (Olsthoorn and Tol,2001) อย่างไรก็ตาม      
การปรับตัวท่ี เกิดข้ึนในสังคมไทยส่วนใหญ่ยงั เป็นไปในลักษณะของการตอบสนองตาม
สถานการณ์หรือสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากกว่าจะเป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบ ประกอบกับ
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเป็นขอ้จ ากดั ทั้งความซับซ้อนของการบริหารจดัการ  และการขาดแคลนก าลงัคน 
ขอ้มูล และองค์ความรู้ ท าให้การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นไปอย่างจ ากัด 
โดยเฉพาะในดา้นการวางแผนและจดัการน ้ าท่วม จากเหตุการณ์น ้ าท่วมหลายเหตุการณ์ท่ีผ่านมา
ช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยมีภาวะความเส่ียงจากน ้ าท่วมเพิ่มมากข้ึน และความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนก็มี
ความรุนแรงมากข้ึนเช่นกนั โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเขน้ขน้และมี
ความหนาแน่นของประชากรสูง ในขณะท่ีการจดัการเพื่อแก้ปัญหาหรือบรรเทาน ้ าท่วมยงัไม่
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 ในขณะท่ีการจัดการน ้ า และการแกปัญหาน ้ าท่วมได้กลายเป็นประเด็นท่ีมี
ความส าคญัในระดบันโยบายของประเทศ แต่ในทางปฏิบติัการด าเนินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการน ้าท่วม
ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท้องถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีซ่ึงอาจมีลักษณะของ              
การตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันไปก่อให้เกิดประเด็นค าถามท่ีน่าสนใจว่า  การ
ด าเนินงานของท้องถ่ิน ชุมชน และภาคส่วนท่ีเก่ีย ข้องต่อการจัดการน ้ าท่วมในพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบได้ตระหนักถึงปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ แนวทางการจดัการท่ี
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และ
อะไรคือข้อจ ากัดในการวางแผนจดัการน ้ าท่วมและท่ีส าคญัแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการบริหาร
จดัการพื้นท่ีท่ีช่วยลดความเส่ียงจาก  น ้ าท่วมควรเป็นอยา่งไรการวิจยั คร้ังน้ีมีเป้าหมายเพื่อการตอบ
ค าถามเหล่าน้ี ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้จะช่วยสร้างความเขา้ ใจต่อความสามารถในการปรับตวัของ



  29 

ชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อปัญหา     น ้ าท่วม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสามารถท่ีจะน า เสนอแนวทางท่ีจะช่วยลดความเส่ียงหรือลดความรุนแรงของ
ผลกระทบดังกล่าวในอนาคต โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะให้ความส าคัญ  ต่อการวิเคราะห์
ความสามารถในการปรับตวั และแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงภายใตก้รอบและเง่ือนไขทาง
ผงัเมืองซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่าเป็นแนวทางหรือยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีช่วยลดความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนและจดัการน ้ าท่วมในระดบัสูง 
นอกจากน้ีมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการวางผงั เมืองหลายประการโดยเฉพาะการก าหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน (Zoning) ในเขตท่ีราบน ้ าท่วมถึง (Flood Plood) ไดถู้กน ามาในการจดัการน ้ าท่วม
อย่างแพร่หลาย รวมถึงการผลกัดนั โปรแกรมการประกนัภยัน ้ าท่วม ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีอาจน ามา
ประยกุตใ์นการจด ัการน ้าท่วมในประเทศไทยได ้

 อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการน ามาตรการทางผงัเมืองมาใช้ในการลดความเส่ียง
จากปัญหาน ้ าท่วมในประเทศไทยยงัคงมีขอ้จ ากดัค่อนขา้งมาก อาจกล่าวไดว้่าการวางผงัเมืองใน
ปัจจุบนัยงัไม่ไดน้ าปัจจยัดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นขอ้พิจารณา ทั้งในแง่ของการ
ลดสาเหตุของปัญหา (mitigation) และการปรับตวั (adaptation) ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจึงเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการวางผงัเมืองทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบติัท่ีสามารถช่วยลดภาวะความเส่ียง
ของการเกิดน ้าท่วมในอนาคตและเป็นการเพิ่มทางเลือกใหแ้ก่ชุมชนในการบริหารจดัการความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สรุปการวเิคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการวจัิย 
 ในการด าเนินการดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนร่วมกนัระหว่างหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง มีการปรับปรุงขอ้ก าหนดการใช้ท่ีดินและผงัเมืองให้มีความสอดคล้องกบัแนวทางการ
พฒันาเมืองและลดความเส่ียงจากอุทกภยัรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยขอ้ก าหนดดงักล่าว
จ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาถึงสภาพพื้นท่ี ศกัยภาพ และข้อจ ากดัโดยรวมในเขตผงัเมืองรวมดังจะ
กล่าวถึงต่อไปในการวางแนวทางปรับปรุงผงัเมืองรวมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวจ าเป็นตอ้ง
มีการปรับปรุงขอ้ก าหนดการใชท่ี้ดินโดยน าปัจจยัน ้ าท่วมมาพิจารณาร่วมกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
โดยข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ในส่วนน้ีประกอบด้วย ข้อมูลชุมชน บริบทของพื้นท่ีโดยเฉพาะเชิง
กายภาพ ความเส่ียงน ้ าท่วม ความสูงระดบัน ้ า ระยะเวลาในการท่วม ความรุนแรงของกระแสน ้ า การใช้
ประโยชน์ท่ีดินปัจจุบนั ผงัเมืองและขอ้ก าหนดการใช้ท่ีดินอนาคต รวมทั้งขอ้มูลดา้นความสามารถใน
การรับมือปัญหาน ้าท่วมของชุมชน ตลอดจนขอ้คิดเห็นและทศันคติของชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. การวิเคราะห์พื้นที่เส่ียงต่อการเกิดน ้าท่วมลุ่มน ้าป่าสักตอนบนอ าเภอหล่มสัก 

จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 ประเทศไทย มีลกัษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย และท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ ภูมิประเทศ
ของไทยมีลกัษณะ ภูเขาสูง ท่ีราบสูง และท่ีราบลุ่มตอนกลางโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือของประเทศ
ไทย(สุภาพร นากา,2558) ซ่ึงมีภูเขาจ านวนมาก ประเทศไทยยงัอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของมรสุมสองชนิด       
คือ มรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงเป็นเหตุให้ประเทศไทยตอ้งเจอกบัภยั
ธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น ้ าท่วม ไฟป่า ดินโคลนถล่ม ภยัแล้ง และแผ่นดินไหว เป็นต้น 
อุทกภยัหรือน ้ าท่วม (Flood) ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อน
จะท าให้ประเทศไทยเกิดอุทกภยัในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนธนัวาคม และจะเกิดมากท่ีสุดในช่วง

มเดือนสิงหาค ถึงกันยายน ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ
เน่ืองจากภาคเหนือ  มีลกัษณะเป็นบริเวณเชิงเขาจะเกิดน ้ าท่วมแบบฉบัพลนั ไหลเร็ว เน่ืองจากเป็น
น ้ าท่ีไหลลงมาจากภูเขาลงสู่ท่ีลุ่ม และแอ่งท่ีราบสาเหตุก็เน่ืองจากมีฝนตกหนักบริเวณตน้แม่น ้ า       
จึงท าให้น ้ าจากท่ีสูงไหลลงมาสู่ท่ีต ่า นอกจากน้ีฝนท่ีตกต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลานาน ๆ จะท าให้เกิด
ปริมาณน ้ ามาก และท าให้น ้ าซึมลงดินไม่ทนัจึงท าให้น ้ าไหลบ่าลงมายงัพื้นท่ีต ่าอยา่งรวดเร็ว จึงท า
ใหว้างแผนในการป้องกนั และตั้งตวัในการรับมือไม่ทนั 

 ซ่ึงส่ิงเหล่านีท าให้น ้ าไหลไม่สะดวกเน่ืองจากมีเศษไม้ เศษขยะ มาติดหรืออุดตนั      
ท าให้น ้ าเอ่อลน้ท่วมบา้นเรือนซ่ึงเป็นเหตุท าให้ความเสียหายต่อชีวิต และทรัพยสิ์นเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะบา้นเรือนเน่ืองจากในสมยัน้ีเป็นสมยัใหม่ท าให้การสร้างบา้นเรือนเปล่ียนแปลงไปจาก
สมยัเก่าในสมยัเก่านั้น มีการสร้างบา้นเรือนในรูปแบบใตถุ้นบา้นสูงซ่ึงสามารถบรรเทาเหตุการณ์
น ้าท่วมไดบ้า้ง เน่ืองจากจะสามารถระบายน ้ าไดค้ล่องตวัและในสมยัใหม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีดินใน
การขยายของชุมชนเมือง และส่งผลต่อกิจกรรมเศรษฐกิจปัญหาเพราะน ้ า ท่วมบริเวณถนนท าให้
การเดินทางสัญจรในการขนส่งสินคา้ไม่สะดวกจะมีผลท าให้ตอ้งหยุดชะงกั เพราะจะท าให้เกิดความ
เสียหายตามมา จังหวัดเพชรบูรณ์  มีลักษณะภูมิประเภทเป็นพื้ น ท่ีราบลุ่มแบบท้องกระทะ
ประกอบดว้ยเนินเขา ป่า และท่ีราบเป็นตอน ๆ สลบักนัพื้นท่ีมีลกัษณะลาดชนัจากเหนือลงไปทาง
ใต ้ตอนเหนือมีทิวเขาสูงตอนกลางเป็นพื้นท่ีราบและมีเทือกเขาขนานกนัทั้งสองขา้งมีลกัษณะเป็น
รูปเกือกมา้และมีลุ่มน ้า ท่ีส าคญัคือ ลุ่มน ้ า ป่าสักตอนบน ซ่ึงเป็นลุ่มน ้ าท่ีส าคญั และในช่วงฤดูฝนใน
แต่ละปี ระหว่าํงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม จะมีน ้าป่าไหลหลากมาท่วมในท่ีราบ และก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อพื้นท่ีเกษตรทุกคร้ังท่ีเกิดน ้าท่วม 
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ตารางท่ี 3 สรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ที่ ประเดน็ กรณศึีกษา 

จังหวดัสุราษฎร์ธานี จังหวดัเพชรบูรณ์ 

1. เกณ ฑ์ ใน ก าร เลื อก
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สถานการณ์น ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพุนพิน 
โดยความเส่ียงในการเกิดน ้ าท่วมในเขตผัง
เมืองรวมพุนพิน โดยเป็นชุมชนเมืองเมืองท่ีมี
ความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภยั และเป็นเมืองท่ีมี
ขนาดใหญ่  

การวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้ าท่วมลุ่ม
น ้ าป่าสักตอนบน โดยจงัหวดัเพชรบูรณ์ ท่ีมี
ความ เส่ียงต่อการเกิดอุทกภัยได้ ง่าย ด้วย
ต าแหน่งท่ีตั้งทางธรณีวิทยาและโครงสร้างภูมิ
ประเทศท่ีมีลกัษณะ  

2. วตัถุประสงคข์อง

โครงการ 

ศึกษาผลกระทบการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
และการใช้ท่ีดินในเขตผงัเมืองรวมพุนพินต่อ
ความเส่ียงน ้ าท่วมของชุมชน ต่อสถานการณ์น ้ า
ท่ วมในเขตผัง เมื องรวมพุนพิน วิ เคราะห์
แนวโน้ม ความเส่ียงน ้ าท่วมต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการใชท่ีดินในอนาคต เสนอ
การบริหารจดัการพ้ืนท่ีของชุมชนเพ่ือรับมือต่อ
ความเส่ียงน ้ า ท่วมในอนาคต 

เพ่ือศึกษาพ้ืน ท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้ าท่วมเพ่ือ
ประเมินผลกระทบจากการเกิดน ้ าท่วม เพ่ือหา
แนวทางในการป้องกนัจากการเกิดน ้าท่วม 

3. ประเด็นส าคญัในการ

แกไ้ขปัญหา 

อ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ลกัษณะภูมิ
ประเทศทางทิศตะวนัตกและทิศใตเ้ป็นพ้ืนท่ี
ราบสูงค่อย ๆ ลาดเอียงไปทางทิศตะวนัออก 
จากแนวทิศเหนือทอดลงสู่ทิศใตค้่อนไปทาง
ทิศตะวนัออกเป็นท่ีราบลุ่ม เหมาะแก่การท า
นา ท าประมงน ้ าจืดบทบาทหน้าท่ีของอ าเภอ
พุนพินในปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางทางการ
บริหารราชการส่วน ภูมิภาคระดับอ าเภอ 
ศูน ย์กล างการให้ บ ริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและศูนย์กลางพาณิชย์ระดับ
อ าเภอท่ีให้บริการแก่ชุมชนในอ าเภอพุนพิน
และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

ส าหรับอ าเภอหล่มสัก จังหวดัเพชรบูรณ์ มี

ลกัษณะภูมิประเทศเป็นป่าไม ้และมีเทือกเขา

สูงลอ้มรอบลกัษณะเหมือนแอ่งกระทะมีภูเขา 

3 ด้าน จึงท าให้มีโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดน ้ าท่วม
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม 

เช่น การท าเกษตรของชาวเขา และการบุกรุก

พ้ืน ท่ีภูเขาเพ่ือท่ีจะน าพ้ืนท่ีมาท าเกษตร หรือ

น าพ้ืน ท่ีมาท าส่ิงก่อสร้างเพ่ือหารายได้ด้วย
เหตุน้ีเม่ือฝนตกลงมาหนัก ๆ ท าให้ดินดูดซับ

น ้า ไม่ไหวจนเป็นเหตุให้เกิดการพงัทลายลงมา 

4. แนวทางท่ีน าไป

ประยกุตใ์ช ้

การท าความเข้าใจกับธรรมชาติในการวาง
แผนการพัฒนานั้ นสามารถอยู่ควบคู่ไปกับ
ธรรมชาติอย่างย ั่งยืนได้ทั้ งสองฝ่าย  การ
ร่วมกัน และสามารถประสานกัน โดยการ
อาศยัร่วมกนั 

การวิเคราะห์พ้ืน ท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้ าท่วมลุ่ม
น ้ าป่ าสักตอนบน อ าเภอห ล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์ ยงัมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ เช่นความ
สูงจากระดับน ้ า ทะเล ความลึกของดินระดับ
น ้ าใต้ดิน เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือความ
ถูกตอ้งมากข้ึน  
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สรุปการวเิคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการวจัิย 
เน่ืองจากพื้นท่ีดินท่ีมีอย่างจ ากดัการพฒันาเมืองและการตั้งถ่ินฐานก็ตั้งอยูแ่ละพึ่งพา

ชายน ้ ามาแต่อดีตการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสายน ้ าโดยไม่สามารถจะถอยร่นไปพื้นท่ีอ่ืนได ้    
เมืองและชุมชนท่ีจะตั้งอยูใ่นลุ่มน ้าน้ีมาตั้งแต่สมยัโบราณ จนถึงปัจจุบนั  

อุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติท่ีร้ายแรงชนิดหน่ึง สาเหตุเน่ืองจากฝนท่ีตกหนัก และ
อิทธิพลท่ีท าให้ฝนตกหนักก็คือ อิทธิพลของลมมรสุม และมีปัจจยัเสริมท่ีท าให้เกิดอุทกภยัคือ        
มีตั้งแต่ลกัษณะทางกายภาพ เช่น ความลาดชนัภูมิประเทศ การใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน ความหนาแน่น
ของทางน ้ า เป็นตน้ และอุทกภยัท่ีเกิดจากการกระทาของมนุษยคื์อ การตดัไมท้าลายป่าเพื่อท าเป็นพื้น 
ท่ีเพาะปลูกจึงท าให้มีการท าลายหน้าดิน และส่ิงปลูกสร้างท่ีสร้างข้ึน เช่น สะพาน ถนน และท่อ
ระบายน ้าขนาดเล็ก เป็นตน้ 

 

ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกีย่วข้องกบังานวจัิย 
1. การป้องกนัน า้ท่วมเมือง : ประสบการณ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 สภาพภูมิประเทศของประเทศเนเธอร์แลนด์  (อริยา อรุณินท์ ,2555) ประเทศ

เนเธอร์แลนด์มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 41,526 ตร.กม. แม้วา่พื้นท่ีจะเล็กกว่าประเทศไทย ซ่ึงมีพื้นท่ี 513,115 
ตร.กม. อยู่มาก แต่หากจะประเมินพื้นท่ีโดยเปรียบเทียบกับพื้นท่ีลุ่มน ้ าในประเทศไทย อาจจะ
ใกลเ้คียงกบัลุ่มน ้าภาคกลาง ซ่ึงไดแ้ก่ลุ่มน ้าเจา้พระยา (20,125 ตร.กม.) รวมกบัลุ่มน ้ าป่าสัก (16,292 
ตร.กม.) และลุ่มน ้ าท่าจีน (13,681 ตร.กม.) ครอบคลุมบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย
และเป็นพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาอุทกภยัในฤดูหน้าน ้ าในทุก ๆ ปีดว้ย ประชากรราว 17,000,000 คน 
ประเภทการใชท่ี้ดินของประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่ 66.2% ยงัคงเป็นพื้นท่ีการเกษตร 13% เป็น
ป่าไม้และพื้นท่ีธรรมชาติ 6.3% เป็นท่ีพกัอาศัย 4.6% เป็นพื้นท่ีแหล่งน ้ า 3.8% เป็นโครงสร้าง
พื้นฐาน 2.7% เป็นพื้นท่ีธุรกิจและท่ีท างาน และท่ีเหลือเป็นการใชท่ี้ดินอ่ืน ๆ ประเทศเนเธอร์แลนด์
มีแม่น ้ า Rhine เป็นแม่น ้ าสายหลกั ซ่ึงมีตน้น ้ าจากประเทศเยอรมนั มีสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างจาก
พื้นท่ีในยุโรปอ่ืน ๆ ท่ีเห็นไดช้ดัคือ มีฝนตกชุกและเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีการแปรเปล่ียนของสภาพ
อากาศในรอบวนัอยา่งชนิดท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาตอ้งพยากรณ์เป็นรายชัว่โมงทีเดียว จนชาวดทัช์เช่ือวา่
บางวนัพวกเขาต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศถึง 3 แบบในวนัเดียวกัน คือ ฝนตกหนาวจัด       
และแดดจา้ สภาพอากาศแบบ “Extreme Weather” น้ีจึงเป็นเอกลกัษณ์หน่ึงของสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปริมาณน ้ าฝนโดยเฉล่ียสูงถึง 700-900 มม./ปี 1 เทียบกบัคลา้ยกบัลุ่มน ้ าภาค
กลางของประเทศไทย ซ่ึงเราถือว่าเป็นประเทศในเขตมรสุม มีอากาศร้อนช้ืน และฝนตกชุก         
โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 1,000 - 1,200มม./ปี 2 ชายฝ่ังทะเลของประเทศเนเธอร์แลนด์ประสบกบัปัญหาน ้ า
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ทะเลหนุนสูงท่วม ชายฝ่ังมาตั้งแต่อดีต พื้นท่ีติดชายฝ่ังทะเลของเนเธอร์แลนด์มีการสร้างเข่ือนกนั
น ้าทะเลเป็นแนวยาว 

เคยท่วมถึงมาใช้ประโยชน์เป็นพื้นท่ีแผ่นดินใหม่ (Polder) ค าศพัท์ “Polder” น้ีจึงถูก
ใช้เรียกภูมิประเทศของเนเธอร์แลนด์ อันหมายถึงการฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีมีปัญหา (Reclaimed Land) 
รวมทั้ งพื้นท่ีการตั้ งถ่ินฐานพื้นท่ีคนัดิน ประตูน ้ า (Lock) ทุ่งปศุสัตว์เพื่อใช้หน่วงน า และพื้นท่ี
รองรับน ้ าท่วม (Flood Plain) เทคโนโลโยดงัเดิมในการสร้าง น้ีเป็นท่ีถกเถียงในปัจจุบนัวา่เป็นการท่ี
ระบายน ้ าออกจากพื้นท่ีชุ่มน ้ า (Marshland) นั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไร มีวิธีใดท่ี Polder จะไม่
ท าลายระบบนิเวศในพื้นท่ีชุ่มน ้ าหรือไม่ เพื่อนภุมิสถาปนิกของผูเ้ขียนคนหน่ึง คือ Prof Jusuck 
Koh, Director Wageningen University and Research Centre 4 เคยว  าดฝันถึง Post-Modern Polder 
แม้ว่าเขาจะเป็นชาวเกาหลี แต่ก็ศึกษาและเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงด้าน               
ภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศเนเธอร์แลนด์มานาน เขากล่าววา่ ในอดีต Polder คือการพยายามของ
มนุษยท่ี์จะเอาชนะธรรมชาติ และควบคุมธรรมชาติแลว้ละเมิดธรรมชาติเอามาเป็นพื้นท่ีของการตั้ง
ถ่ินฐานของมนุษย ์วิศวกรพยายามอยา่งหนกัท่ีจะแยกน ้ าออกจากมนุษยโ์ดยการระบายน ้ าออกจาก
แผ่นดินและแยกออกจากกนัด้วยคนักั้นน ้ า ในขณะท่ีนักผงัเมืองมุ่งเน้นท่ีจะใช้ท่ีพื้นท่ีเพื่อการอยู่
อาศยัอย่างคุ้มค่ากับเม็ดเงินลงทุนทางวิศว -กรรม ยงัให้ค  าจ  ากัดความของ “Post-Modern Polder”         
วา่ต่อไปน้ีจะไม่ใช่การควบคุมอีกต่อไป แต่จะเป็นการต่อรอง กบัน ้าและธรรมชาติไม่ใช่การแยกแต่
เป็น การกลับมารวมกันอีกคร้ังของน ้ าและมนุษยท่ี์ไม่ได้เน้นก าไรสูงสุดแต่พอเพียงและย ัง่ยืน       
โดยหลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่าง “ชุมชน” และ “ระบบนิเวศ” แต่อยา่งก็ตาม 
Prof Koh ไม่ไดป้ฏิเสธความมีอยูข่อง Polder  ไม่ไดป้ฏิเสธความมีอยูข่อง Polder เดิมแต่มุ่งเนน้ท่ีจะ
ระแวดระวงัไม่ให้มีการละเมิดธรรมชาติมากไปกวา่น้ีและอยูร่่วมกบัธรรมชาติดว้ยภูมิปัญญาในยุค
น้ีท่ีตระหนกัของความส าคญัของธรรมชาติท่ีมีต่อมนุษยชาติ 

การจดัรูปแบบองค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโครงสร้างของระบบการบริหาร
ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นโครงสร้างท่ีแตกต่างจากประเทศไทย กล่าวคือ ในระดบัภูมิภาคประเทศ
เนเธอร์แลนด์มีสหภาพยุโรป European Union เป็นผู ้บริหารหลัก ต่อลงมาสู่ รัฐบาลผสมใน
ระดบัประเทศจากการเลือกตั้งการบริหารในระดบัจงัหวดั 12 จงัหวดั ระดบัทอ้งถ่ินอีก 460 เทศบาล 
นอกจากน้ียงัมีกรรมการบริหารน ้ าอีก 27 กรรมการแบ่งตามลุ่มน ้ าย่อย (Basin) ในระดบักระทรวง 
ประเทศเนเธอร์แลนด์แบ่งออกเป็นเพียง 11 กระทรวง กระทรวงท่ีเก่ียวข้องกบัน ้ า ส่ิงแวดล้อม        
การคมนาคม และโครงสร้างพื้ นฐานการวางผังกายภาพต่าง ๆ จะรวมศูนย์ท่ี  Ministry of 
Infrastructure and the Environment (I&M) และแยกยอ่ยออกเป็น 6 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 
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1.  The Public Works and Water Management or Rijks water staat (RWS) 
2. The Inspectorate for Transport, Public Work and Water Management (IVW), 
3.  Inspectorate for Housing, Spatial Planning and the Environment (VI), 
4.  The Netherlands Emissions Authority (NEA), 
5.  The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL), 
6.  The Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) Rijks water staat 

(RWS)  
เป็นหน่วยงานท่ีส าคญัยิ่งในการบริหารจดัการน ้ า โดยดูแลแม่น ้ าทุกสายในประเทศ     

ในดา้นการระบายน ้ าส่ิงแวดลอ้ม และการให้อ านวยความสะดวกในการเดินเรือ โดยเรียกรวมการ
บริหารจดัการน้ีวา่ “Canalization”เช่น การรักษาระดบัน ้ า ให้เพียงพอแก่การเดินเรือ น ้ าดิบส าหรับ
เติมในทะเลสาบน ้ าจืดส าหรับท าน ้ าประปาการปิดเปิดประตูน ้ า/Floodgate ตามความเหมาะสมใน
แต่ละช่วงฤดูกาลหรือแมแ้ต่การออกแบบระบบกั้นน ้ าให้สอดคลอ้งกบัภูมิอากาศและระบบนิเวศ 
เช่น    การจดัท าช่องทางให้ปลาแซลมอนและปลาเทราท์สามารถไปวางไข่ได ้(Passage for Fish) 
เป็นตน้ยทุธศาสตร์หลกัในการวางแผนพฒันาเชิงพื้นท่ีของประเทศนั้นเนน้ท่ีจะบูรณาการ 

เป้ าหมายใน  5 ด้าน  ได้แ ก่  ก ารจราจรขน ส่ง (Mobility) การเคหะ  (Housing) 
ธรรมชาติ(Nature) เศรษฐกิจ (Economy) และการเกษตรกรรม (Agriculture) ส่วนการพฒันาทาง
เศรษฐกิจจะเน้นท่ี 3 เมืองหลัก ได้แก่ Amsterdam, Rotterdam และ Eindhoven โดยมีทางน ้ าและ
เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานเป็นแกนหลกัในการพฒันา เป้าหมายระยะยาวในการพฒันาประเทศมี     
3 หวัขอ้หลกัไดแ้ก่  

สรุปการวเิคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการวจัิย 
เน่ืองจากพื้นท่ีดินท่ีมีอย่างจ ากดัการพฒันาเมืองและการตั้งถ่ินฐานก็ตั้งอยูแ่ละพึ่งพา

ชายน ้ ามาแต่อดีตการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสายน ้ าโดยไม่สามารถจะถอยร่นไปพื้นท่ีอ่ืนได ้           

มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบับริบทของพื้นท่ีในหลายแห่งของประเทศไทย โดยจะมีเมืองและชุมชนท่ีจะ

ตั้ งอยู่ในลุ่มน ้ าน้ีมาตั้ งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบัน บทเรียนจากกรณีศึกษาของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ท่ี ในการศึกษาน้ี โดยท่ีจะบอกวา่การท าความเขา้ใจกบัธรรมชาติในการวางแผนการ

พฒันานั้นสามารถอยูค่วบคู่ไปกบัธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืนไดท้ั้งสองฝ่าย การวางแผนการพฒันาพื้นท่ี

จ  าเป็นตอ้งการหน่วยงานและบุคคลท่ีมีวิสัยทศัน์และองค์ความรู้ท่ีบูรณาการกนัได้อย่างเป็นองค์

รวม ไม่ว่าทางด้านการจราจรขนส่ง การเคหะ การพัฒนาเมือง ธรรมชาติเศรษฐกิจ และการ
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เกษตรกรรมรูปแบบการจดัองคก์รภายในกระทรวงท่ีรับผิดชอบเร่ืองแผนพฒันาเชิงพื้นท่ีและการ

บริหารน ้าควรอยูร่่วมกนั และสามารถประสานกนั โดยการอาศยัร่วมกนั 

 

2. การบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน (Sustainable Flood Management) กรอบ
การด าเนินงานของบังคลาเทศ  

 บงัคลาเทศเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภยัไดง่้ายท่ีสุดในโลก 
(Ripan Debnath and Bestway Group,2012)  ด้วยต าแหน่ งท่ี ตั้ งทางธรณี วิทยาและโครงสร้าง                
ภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเฉพาะ จึงท าให้เกิดอุทกภยัท่ีมีขนาดและประเภทต่าง ๆ กัน ข้ึนทุกปี โดย
ในช่วง คร่ึงศตวรรษท่ีผา่นมาน้ี ไดเ้กิดอุทกภยัใหญ่ไปแลว้อยา่งนอ้ย 8 คร้ัง ส่งผลกระทบถึง 50 % ของ
พื้นท่ีประเทศ ซ่ึงทุก ๆ ปี  จะมีพุืุ้นท่ีถูกน ้ าท่วมประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตร คร่าชีวิต
ประชาชนมากกว่า 5,000 คน และบา้นเรือนเสียหายประมาณ 7   ล้านหลงัคาเรือน ตลอดระยะเวลาท่ี
ผา่นมา อุทกภยัไดก่้อให้เกิดความเสียหายอยา่งใหญ่หลวงในบงัคลาเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในปี พ.ศ.
2509, 2530, 2531 และ 2541 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงไดมี้การพฒันากรอบการด าเนินงานในการบริหาร
จดัการอุทกภยัแบบยัง่ยืน ข้ึนโดยการผสมผสานกนั ระหว่าง Hard engineering และ Soft engineering 
ซ่ึงช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและท าให้การบริหารจดัการอุทกภัยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กรอบการ
ด าเนินงานดงักล่าวไดน้ าเอาแนวทางการแกไ้ขปัญหาในระยะยาวและย ัง่ยืนมาใชใ้นการบริหารจดัการ
อุทกภยั โดย การสนบัสนุนการตดัสินใจและริเร่ิมด าเนินโครงการบริหารจดัการอุทกภยัโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ 

การด าเนินการบริหารจัดการในบังคลาเทศ 
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการอุทกภยัมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ต้น

ทศวรรษท่ี 60 ของศตวรรษท่ีแลว้ ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการอุทกภยัมีพฒันาการแบ่งออกเป็น      

3 ระยะ ไดแ้ก่ 

ระยะท่ี 1 ปี พ .ศ . 2503 – 2521 หลงัการเกิดมหาอุทกภยัคร้ังรุนแรงต่อเน่ืองสองปี คือ  

ปี พ .ศ. 2497 และ 2498 องคก์ารสหประชาชาติไดด้ าเนินการศึกษาปัญหาอุทกภยัในบงัคลาเทศและ

ให้ค  าแนะน ามาตรการในการแกไ้ขปัญหา ต่อมาในปี 2499 ไดส้รุปรายงานการศึกษาดงักล่าวและ

น าเสนอต่อรัฐบาลในขณะนั้น 

ระยะท่ี 2 ปี พ .ศ . 2521- 2539 ในปี พ .ศ . 2525 รัฐบาลได้เร่ิมจดัท าแผนน ้ าแห่งชาติ 

(National Water Plan: NWP) โดยพิจารณาถึงประเด็นท่ีครอบคลุมหลายด้านเช่น การใช้น ้ า      

ความตอ้งการใช้น ้ า และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องในภาคส่วนการใช้น ้ า   
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แผนน ้ าแห่งชาติเสร็จสมบูรณ์ในปี 2529 แต่ยงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากรัฐบาลเน่ืองจากยงัมีขอ้ดอ้ยบาง

ประการ หลังจากอุทกภยัในปี 2530 และ 2531 การจดัท ายุทธศาสตร์การบริหารจดัการน ้ าและ

อุทกภยัแห่งชาติไดรั้บความส าคญัอีกคร้ังหน่ึงดว้ยเหตุผลท่ีชดัเจนข้ึน หุ้นส่วนการพฒันาระหวา่ง

ประเทศต่างให้การสนับสนุนโครงการจดัท าแผนปฏิบัติการอุทกภยั (Flood Action Plan: FAP)      

ปี 2533 เพื่อจดัท ายุทธศาสตร์การบริหารจดัการน ้ าและอุทกภยัแห่งชาติ แผนปฏิบติัการอุทกภยั 

(FAP) ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาโครงการประกอบด้วย 26 Component ต่อมารัฐบาลได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้ าและอุทกภัยของบังคลาเทศ (Bangladesh Flood and Water 

Management Strategy: BWFMS) ในปี 2539 มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัส าหรับการพฒันาแหล่ง

น ้ าและการบริหารจัดการน ้ าท่ี เด่นชัด และมีข้อบังคับในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน           

การประเมินผลกระทบ ส่ิงแวดลอ้ม และการวิเคราะห์หลกัเกณฑ์แบบอเนกประสงค ์(Multi-criteria 

analysis) ในกระบวน การวางแผนของโครงการดา้นน ้าในอนาคตทุกโครงการ 

ระยะท่ี 3 ปี พ.ศ. 2539 – 2543 เม่ือส้ินสุดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการอุทกภัย (FAP) 

รัฐบาลไดป้ระจกัษ์ชดัวา่ทุกประเด็นท่ีเก่ียวกบัการพฒันาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรน ้ าไม่ไดก้ล่าวถึง

การบริหารจดัการน ้ าแบบบูรณาการ (IWRM) ตามท่ีระบุไวใ้นการศึกษา ดงันั้น ในปี 2541 รัฐบาลจึงได้

เร่ิมด าเนินการจดัท าแผนบริหารจดัการน ้ าแห่งชาติ (National Water Management Plan: NMWP) ข้ึนอีก

คร้ังหน่ึง โดยให้มีหลายภาคส่วนด้านเศรษฐกิจของประเทศเข้ามาเก่ียวข้องในเร่ืองของการบริหาร

จดัการน ้ าแบบบูรณาการ (IWRM) และได้ก าหนดนโยบายน ้ าแห่งชาติ (NWP) ข้ึนมาเพื่อ เป็นใช้เป็น

ข้อแนะน า   ในการจัดท าแผนการบริหารจัดการน ้ าแห่งชาติ (NWMP) แผนการบริหารจัดการน ้ า

แห่งชาติได้จดัท าข้ึนในปี 2542 โดยมีเป้าหมาย 25 ปีข้างหน้ารัฐบาลบังคลาเทศได้น านโยบายน ้ า

แห่งชาติมาใชใ้นการด าเนินทุกกิจกรรมในเร่ืองน ้ า นอกจากน้ีรัฐบาลยงัจดัท าแผนการบริหารจดัการน ้ า

แห่งชาติโดยพิจารณาถึงความต้องการระยะยาว การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรน ้ า แผนการ

บริหารจดัการน ้ าแห่งชาติประกอบดว้ยประเด็นของการบริหารจดัการพิบติัภยัท่ีเกิดจากน ้ า เช่น น ้ าท่วม 

การกดัเซาะพงัทลายของดิน ภยัแลง้ และอ่ืน ๆ ซ่ึงเม่ือไม่นานมาน้ี รัฐบาลไดมี้การเตรียมแผนการบริหาร

จดัการพิบติัภยัแบบครอบคลุม (Comprehensive Disaster Management Plan: CDMP) 

หน่วยงานรัฐบาลกลาง ประมาณ 53 หน่วยงาน และรัฐมนตรี 13 คน ไดรั้บการระบุให้

เก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการน ้ าและอุทกภยั หน่วยงานหลกัระดบัชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

จดัการอุทกภยัคือ คณะกรรมการพฒันาดา้นน ้ าแห่งบงัคลาเทศ (Bangladesh Water Development Board: 
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BWDB) นอกจาก BWDB แล้วยงัมีอีกหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการบริหารจดัการ 

อทุกภยัท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัต่าง ๆ ของการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ 

1. องค์การวางแผนทรัพยากรน ้ า (Water Resources Planning Organization) มีหน้าท่ี
วางแผนการบริหารจดัการน ้าในระดบัใหญ่ ๆ 

2. คณะกรรมการพัฒนาด้านน ้ าแห่งบังคลาเทศ (Bangladesh Water Development 
Board) ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ด าเนินการ ปฏิบติัการ และบ ารุงรักษาโครงการบริหาร
จดัการอุทกภยั การจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั (Real time) เพื่อการพยากรณ์และการเตือนภยัน ้ าท่วม 
การเผยแพร่ขอ้มูลอุทกภยัในระดบัชาติและระดบัภูมิภาค 

3. คณะกรรมการแม่น ้ าร่วม (Joint River Commission) ด าเนินการเจรจาต่อรองดา้น
ข้อมูลและการแลกเปล่ียนข้อมูลของแม่น ้ าข้ามพรมแดนกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งบังคลาเทศ 
(Bangladesh Meteorological Department) พยากรณ์อากาศระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น และ
เผยแพร่ขอ้มูล 

4. หน่วยงานวิศวกรรมส่ วนท้องถ่ิน  (Local Government Engineering Department) 
ด าเนินการบ ารุงรักษาโครงการป้องกนัอุทกภยัและชายฝ่ัง (Flood and Coastal Defense: FCD) ขนาดเล็ก 

5. ส านักบริหารจดัการภัยพิบัติ (Disaster Management Bureau) เผยแพร่ข้อมูลทุก
อยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัภยัธรรมชาติ รวมทั้งขอ้มูลอุทกภยัระดบัชุมชน การสร้างความตระหนกัในการ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภยั และอ่ืน ๆ 

6. ส านกังานคณะกรรมการบรรเทาภยั (Directorate of Relief) ด าเนินการบรรเทาและ
ฟ้ืนฟูพื้นท่ีประสบอุทกภยั 

7. หน่วยงานรัฐบาลทอ้งถ่ิน (Local Government Institutions) ด าเนินการและบ ารุงรักษา
โครงการบริหารจดัการอุทกภยัขนาดเล็ก เผยแพร่ขอ้มูลอุทกภยั บรรเทา และฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยั 

8. องค์กรท่ีไม่ใช่ภาครัฐ (NGOs) สนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัย บรรเทา          
และฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยั 
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ตารางท่ี 4 สรุปกรณีศึกษาท่ีน ามาใช ้
 

ที่ ประเดน็ กรณศึีกษา 

ประเทศเนเธอร์แลน ประเทศบังคลาเทศ 
1. เกณฑใ์นการเลือกกรณีศึกษา เมืองท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภยั 

และเป็น เมืองท่ีทันสมัย มีการน า
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยน ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือ 

เมืองท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภยัได้ง่าย
ท่ีสุดในโลก ดว้ยต าแหน่งท่ีตั้งทางธรณีวิทยา
และโครงสร้างภูมิประเทศท่ีมีลกัษณะ เฉพาะ 
ขาดเคร่ืองมือหรืองบประมาณในการบริหาร
และการจดัการ 

2. วตัถุประสงคข์องโครงการ การบริหารจดัการน ้ าและการพฒันา
เมืองประเทศเนเธอร์แลนด์เล็งเห็น
ปัญหาเร่ืองน ้ า และเน้นแกปั้ญหาดว้ย
การให้ความส าคัญของการบริหาร
จดัการน ้าอยา่งบูรณาการ 

การพฒันากรอบการบริหารจดัการอุทกภยัแบบ
ยัง่ยืน ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและท าให้การ
บริหารจัดการอุทกภัยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
กรอบการด าเนินงานดังกล่าวได้น าเอาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและย ัง่ยืนมาใช้
ในการบริหารจดัการอุทกภยั โดยการสนับสนุน
การตัดสินใจและริเร่ิมด าเนินโครงการบริหาร
จดัการอุทกภยัโดยหน่วยงานภาครัฐ 

3. แนวคิดหลกัในการพฒันา การแก้ไขปัญหาเร่ืองน ้ า และเน้น
แกปั้ญหาดว้ยการให้ความส าคญัของ
การบริหารจดัการน ้าอยา่งบูรณาการ 

พัฒนากรอบการด าเนินงานในการบริหาร
จัดการอุทกภัยแบบยัง่ยืน )SFM มีก าหนด
ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการน ้ าและอุทกภยั
ของบงัคลาเทศ )Bangladesh Flood and Water 
Management Strategy: BWFMS) 

4. หน่วยงานในการบริหารและ
จดัการพ้ืนท่ี 

รัฐบาลกลาง และหน่วยงานทอ้งถ่ิน รัฐบาลกลางและหน่วยงานทอ้งถ่ิน 

5. อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ส าคัญ ข อ ง
โครงการ 

การจดัรูปแบบองคก์รและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งโครงสร้างของระบบการ
บริหาร 

รัฐบาลไดมี้การเตรียมแผนการบริหารจดัการ
พิบติัภยัแบบครอบคลุม (Comprehensive 
Disaster Management Plan: CDMP) 

6. แนวทางท่ีน าไปประยกุตใ์ช้ การท าความเข้าใจกับธรรมชาติใน
การวางแผนการพฒันานั้นสามารถอยู่
ควบคู่ไปกบัธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนได้
ทั้งสองฝ่าย การร่วมกนั และสามารถ
ประสานกนั โดยการอาศยัร่วมกนั 

การป้องกนัน ้ าท่วมแบบใช้ส่ิงก่อสร้างควรจะ
ด าเนินการหลังจากใช้ได้ม าตรการด้าน
วิศวกรรมแบบสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ  
(Soft engineering) เพ่ือลดความเส่ียงอุทกภัย
อยา่งเตม็รูปแบบ 
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สรุปการวเิคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการวจัิย 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการอุทกภยัแบบยัง่ยืน (SFM) ได้เสนอแนะ

วิธีการในระยะยาวและย ัง่ยืน ในการบรรเทาอุทกภัยในภาวะท่ีรูปแบบของสภาพอากาศและ           
ภูมิ อากาศมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่าจะยงัคงมีพื้นท่ีส าหรับการป้องกนัน ้ าท่วม
โดยใชส่ิ้งก่อสร้างอยู ่ในกรณีท่ีบางคร้ังอาจไม่มีทางเลือก แต่การป้องกนัน ้ าท่วมแบบใชส่ิ้งก่อสร้าง
ควรจะด าเนินการหลังจากใช้ได้มาตรการด้านวิศวกรรมแบบสอดคล้องกับธรรมชาติ                  
(Soft engineering) เพื่อลดความเส่ียงอุทกภยัอย่างเต็มท่ีแลว้เท่านั้น เมืองใหญ่ แหล่งใจกลางเมือง 
และถ่ินท่ีอยู่อาศัยหลาย ๆ แห่งในบังคลาเทศตั้ งอยู่บนพื้นท่ีราบลุ่มน ้ าท่วมถึง ริมฝ่ังแม่น ้ า            
และชายฝ่ัง ซ่ึงเส่ียงต่อการเกิดอุทกภยั อย่างไรก็ตาม แมใ้นสภาพการณ์ดงักล่าว วิศวกรรมแบบ
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ ก็จะสามารถลดความจ าเป็นในการก่อสร้างคนัป้องกนัน ้ าท่วมท่ีมีระดบัสูง 
ๆ เพื่อปกป้องชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัเหล่าน้ีได ้

หากมีการท าความเขา้ใจกบัธรรมชาติในการวางแผนการพฒันานั้นสามารถอยูค่วบคู่
ไปกบัธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืไดท้ั้งสองฝ่าย การวางแผนการพฒันาพื้นท่ีจ  าเป็นตอ้งการหน่วยงานและ
บุคคลท่ีมีวิสัยทศัน์และองค์ความรู้ท่ีบูรณาการกนัไดอ้ย่างเป็นองค์รวม ไม่ว่าทางดา้นการจราจร
ขนส่ง การเคหะ การพฒันาเมือง ธรรมชาติเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรมรูปแบบการจดัองค์กร
ภายในกระทรวงท่ี รับผิดชอบเร่ืองแผนพัฒนาเชิงพื้น ท่ีและการบริหารน ้ าควรอยู่ร่วมกัน               
และสามารถประสานกนั โดยการอาศยัร่วมกนั 
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บทที ่3 
การออกแบบการวจิัย 

 

ในบทน้ีน าเสนอถึงขั้นตอนการออกแบบการวิจยั เป็นการก าหนดกรอบแนวความคิด
ทฤษฎีส าหรับด าเนินการวิจยัท่ีจะช่วยให้ท าการวิจยัไดอ้ย่างเหมาะสม โดยน ากรอบแนวความคิด
ทฤษฎีมาก าหนดค าถามการวิจยั ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล ก าหนดเคร่ืองมือ
และวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมไปถึงการก าหนดเทคนิควิธีการในการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อน าไป
ด าเนินการวิจยัในภาคสนาม (เพื่อการวิจยั) เพื่อให้ไดข้อ้สรุปในการวิจยัคร้ังน้ี โดยในบทน้ีมีทั้งหมด   
9 ขอ้ 

1. กรอบแนวคิดในการวจิยั 

2. กระบวนการวิจยั 

3. แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

5. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

6. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

7. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

8. การอภิปรายและสรุป 

9. ขอ้เสนอแนะ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาเมือง คือดา้นภยัธรรมชาติ ซ่ึงมีผลกระทบต่อความเสียหาย    
ทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นอยา่งร้ายแรง ไดแ้ก่พื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วม ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีควรหลีกเล่ียง ไม่น ามา
พฒันา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาการเป็นเมือง 

โดยการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักบัมาตรการทางผงัเมือง แนวคิด
ทางด้านการป้องกัน และบรรเทาอุทุกภัย งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และตัวอย่างกรณีศึกษา             
ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจยัและมาตรการของผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน และเทศบญัญัติเทศบาลเมือง      
หวัหินต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษาการพฒันาพื้นท่ีเมืองหวัหิน รวมถึงความเหมาะสมของมาตรการ
และแนวโน้มการพัฒนาท่ีเหมาะสมในอนาคต รวมทั้ งอุปสรรคในการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนเพื่อ             
หาแนวทางเสนอแนะโดยการเก็บขอ้มูลจากการส ารวจและสังเกตการณ์ (ขอ้มูลปฐมภูมิ) จากขอ้มูล
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (ขอ้มูลทุติยภูมิเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ และพิจารณาแนวโน้มการพฒันาใน
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พื้นท่ีเพื่อประเมินการพฒันาในพื้นท่ีน าไปสู่การปรับปรุงแนวทางส่งเสริมการพฒันาในพื้นท่ีให้
เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง โดยมีรายละเอียดการศึกษาวจิยัดงัน้ี 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยั สามารถน าไปสู่การ
วิจยัเพื่อมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยได้ศึกษากรอบแนวคิดจากการศึกษาเร่ือง           
การวเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดอุทกภยั เพื่อรองรับการตั้งถ่ินฐาน และการพฒันา
เมืองในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ในการท าวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากมีการศึกษา
หัวข้อเร่ืองการวิจยัท่ีใก้ลเคียง โดยศึกษาทบทวนทฤษฎีและเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ควบคู่ไปกบัการศึกษามาตรการของกฎกระทรวงให้ผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน พ.ศ.2531, พ.ศ.2540 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) พ.ศ.2542 (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) พ.ศ.2540 (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 รอบท่ี 2) และนโยบาย
ของภาครัฐ รวมไปถึงการเก็บขอ้มูลภาคสนาม สภาพพื้นท่ี และน ามาวิเคราะห์กบัการพฒันาตาม
สภาพความเป็นจริงในพื้นท่ี เพื่อทราบถึงความสอดคลอ้งระหว่างลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี
ศึกษากบัทฤษฎี มาตรการและนโยบาย วา่มีการพฒันาเหมาะสมหรือไม เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะ
แนวทางการจดัการมาตรการส่งเสริมการพฒันาในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัดงัน้ี  (ภาพท่ี 10) แนวความคิด ทฤษฎี ท่ีน ามาใชใ้นการววิยัคร้ังน้ี 

1.  การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักบัมาตรการทางผงัเมือง 
2.  แนวคิดทางดา้นการป้องกนั และบรรเทาอุทุกภยั 
3.  งานวจิยัท่ีมีเก่ียวขอ้ง 
4.  ตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 
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ภาพท่ี 10 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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กระบวนการวจัิย 

กระบวนการวิจยัประกอบไป ขั้นตอนการด าเนินงาน 6 ขั้นตอนหลกั ๆ ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 การน าเสนอขอ้หวัการวจิยั 
1.  การก าหนดปัญหาการวจิยั 
2. ก าหนดหัวขอ้การวิจยั การร่างเคา้โครงการ เพื่อน าเสนอและการขออนุมติัหัวขอ้

งานวจิยั 
ขั้นตอนที ่2 การออกแบบการวจิยั 
ในวิจยัคร้ังน้ีเกิดจากการตั้งค  าถามเพื่อจะพิสูจน์ขอ้สงสัย โดยท่ีมีแนวความคิด ทฤษฎี

และขอ้ก าหนด มาตรการ นโยบายทางภาครัฐเอามาใชใ้นการเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ในการตอบ
ค าถามการวจิยั โดยท่ีการลงส ารวจเก็บขอ้มูลสภาพพื้นท่ีในการศึกษา รวมไปถึงการปรับค าถามให้
มีความชดัเจนและปรับวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลให้มีความเหมาะสมท่ีสุด จากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง และการวิเคราะห์ เป็นกระบวนการท่ีด าเนินการไปพร้อม ๆ กบัการศึกษา         
(ON-going process) เพื่อให้ได้มาซ่ึงค าตอบการวิจยั จากการออกแบบการวิจยัจึงน าไปสู่การวิจยั 
เก็บขอ้มูล วเิคราะห์ สรุปผลการวจิยั 

ขั้นตอนที ่3 การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และบทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัทางกายภาพท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภยั เพื่อรองรับการตั้งถ่ินฐาน   
และการพฒันาเมืองในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
นั้นเพื่อเป็นส่วนท่ีสนบัสนุนการวิจยัเป็นแนวคิดท่ีจะช่วยให้เขา้ใจถึงปัญหาการวิจยัไดก้ระจ่างเป็น
ส่ิงท่ีส าคญัยิง่ในการเร่ิมตน้การวจิยั 

ขั้นตอนที่ 4 การศึกษา แผนการพฒันา นโยบายและมาตรการ เน่ืองจากการวิจยัการ
พัฒนาพื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  มีความเก่ียวข้องกับมาตร             
การนโยบาย และแผนการพฒันาทางภาครัฐ ซ่ึงไดมี้การก าหนดไวใ้นการพฒันาพื้นท่ี จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งน ามาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบในการตอบค าถามการวจิยั 

ขั้นตอนที่ 5 การเก็บข้อมูลพื้นท่ีการท าวิจยั การสังเกตการณ์ภาคสนาม เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยกับสภาพปัญหาของการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาพื้นท่ีการวิจยัโดยการสังเกตและ
ภาพถ่าย และเพื่อเขา้ใจถึงสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมในเขตพื้นท่ีท่ีท าการวจิยั 

ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ แยกวิเคราะห์ข์อมูลเบ้ืองต้นโดย ข้อมูลสภาพพื้นท่ีใน
การศึกษาเป็นตวัตั้งในการเปรียบเทียบกบัข้อมูลทฤษฎี แนวคิด และขอ้มูลมาตรการทางภาครัฐ      
เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลในการเตรียมสรุปผลการวจิยั รวมไปถึงการสัมภาษณ์ความคิดเห็นในหวัขอ้การ
วจิยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการน ามาวเิคราะห์ 
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ขั้นตอนที่ 7 อภิปรายและสรุปผล การแปรผลข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจยัและตอบ
ค าถามการวจิยั 

ขั้นตอนที่ 8 เสนอแนะ เสนอขอ้แนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการวิจยัในคร้ังต่อไปหรือ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางภาครัฐในการน าไปใชป้ฏิบติัในอนาคต โดยไดใ้นภาพท่ี 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 กระบวนในการวจิยั 
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แหล่งทีม่าของข้อมูล 
1. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจ

ภาคสนาม (Field survey) บริเวณพื้นท่ีศึกษาโดยการสังเกต จดบนัทึกขอ้มูล และเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในพื้นท่ี เพื่อน ามาวเิคราะห์ในขั้นตอนถดัไป ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

 1.1  ลกัษณะสภาพพื้นท่ี 
 1.2  ชั้นความสูงของอาคารภายในพื้นท่ีศึกษาและโครงการท่ีมีการพฒันาภายใน

พื้นท่ี 
 1.3 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และกิจกรรมในพื้นท่ี 
 1.4  ความคิดเห็นจากกลุ่มท่ีท าการสัมภาษณ์ 
2.  รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ แบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
 2.1  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประเภทสถิติ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั

เอกสาร ในส่วนของเร่ืองท่ีเก่ียวข้องเป็นการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงาน
ราชการสถาบนัต่าง ๆ ส านกังานสถิติแห่งชาติ หองสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดสถาบนัการศึกษา
ต่าง ๆ 

 2.2  ข้อมูลด้านแผนท่ีและภาพถ่ายทางอากาศ ได้แก่ กรมแผนท่ีทหาร ส านัก       
ผงัเมืองกรุงเทพมหานคร กองควบคุมอาคาร ส านกัโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.  ข้อมูลพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องทั้ งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เอกสาร วารสาร งานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2.  ภาพถ่ายทางอากาศทั้งใน อดีต ปัจจุบนั และแผนท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.  เคร่ืองมือวเิคราะห์ทางภูมิศาสตร์ 
4.  เคร่ืองมือสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ 
5.  กลอ้งถ่ายภาพ 
6.  การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

เป็นการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ดว้ยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผูค้นในพื้นท่ีจริง ผูเ้ช่ียวชาญ
และนักวิชาการ เน่ืองจากค าถามเป็นค าถามท่ีเฉพาะเจาะจง ท าให้จ  าเป็นตอ้งเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั นักวิชาการท่ีมีองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเพื่อ
ความเขา้ใจถึงสภาพของพื้นท่ีการศึกษา โดยแบ่งการสัมภาษณ์เป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
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1. สัมภาษณ์จากผูท่ี้อยูอ่าศยัภายในพื้นท่ี (Stakeholder) 
2. สัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ เช่น นกัวิชาการดา้นผงัเมือง นกัวิชาการดา้น

วิศวกรรมแหล่งน ้ าและชลศาสตร์ นักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม นักวิชาการด้านภูมิศาสตร์และ
สารสนเทศ และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

การลงพื้นท่ีขั้นตอนแรกของการเก็บขอ้มูลเพื่อท่ีเขา้ใจถึงสภาพพื้นท่ี จึงคดักรองขอ้มูล
เก่ียวข้องกับการวิจยัในคร้ังน้ี ด้วยการเก็บข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี          
แลว้จึงน าตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัแนวความคิด ทฤษฎี มาตรการจากผงัเมืองรวม
เมืองหวัหิน เพื่อท่ีจะตอบค าถามการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อเป็นแนวทางส าหรับน าขอ้มูลในการปรับใชใ้นการ
ประเมินการพฒันาในพื้นท่ีและเสนอการปรับปรุงขอ้ก าหนดส่งเสริมการใชท่ี้ดินในเขตเทศบาลเมือง      
หวัหิน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยน้ีเป็นรูปแบบการศึกษา ค้นควา้ เอกสาร มาตรฐาน และงานวิจัยต่าง ๆ           
ในขั้นตอนทุติยภูมิประกอบกบัขั้นตอนการศึกษาในภาคสนามจากการส ารวจซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการส ารวจภาคสนาม โดยการบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีดา้นการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดิน อาคารในพื้นท่ีศึกษา โดยการศึกษาขอ้มูลจะครอบคลุมลกัษณะการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินเพื่อน ามาประเมินความเส่ียงในการเกิดอุทกภยั โดยสังเกตจากการเปล่ียนแปลงของการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัโดยใช้มาตรการส่งเสริมการพฒันาพื้นท่ีเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินและวิเคราะห์รวมไปถึงผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พร้อมเสนอะ
แนวทางในการพฒันา 
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การอภิปรายและสรุป 
การอภิปราย และสรุปผลจะท าตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ไดแ้ก่ ศึกษาสภาพทัว่ไปของ

พื้นท่ีทั้งกายภาพ ความสูงของอาคาร การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และความหนาแน่นของกลุ่มอาคารใน
พื้นท่ี ท่ีมีผลต่อการพฒันา สะทอ้นปัจจยัและแรงจูงใจในการพฒันาโดยมีเร่ืองของมาตรการและ
ทฤษฏี การพฒันาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับลักษณะพื้นท่ี เพื่อประเมินความเหมาะสมของมาตรการ
ส่งเสริมการพฒันาท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาพื้นท่ี 
 
ข้อเสนอแนะ 

เสนอแนะเพื่อเป็นทางเลือก หรือแนวทางส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปปฏิบติั      
หรือเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจในการพฒันาพื้นท่ี ส าหรับประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง



 
 

 

บทที ่4  
การศึกษานโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการพฒันาพืน้ที่ 

 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการทีส่ าคัญ และความร่วมมือระดับประเทศ  
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2556-

2560) 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2556-

2560) (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2556) ไดมี้การพิจารณาถึง
แนวทางการพฒันาของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และความเช่ือมโยง
กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยเนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานมีความเช่ือมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้ งมี
กฎระเบียบท่ีอ านวยความสะดวกดา้นการคา้และการลงทุน และสอดรับกบัพนัธกรณีและขอ้ตกลง
อาเซียนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และการเพิ่มศกัยภาพของเมือง เพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน
ในดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวบริการและเมืองชายแดน โดยมีภารกิจท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  

1. การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัผูป้ระกอบการไทยในการเก็บเก่ียวมูลค่าเพิ่ม
จากโซ่อุปทาน (Supply chain enhancement) 

2. การยกระดับประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation 
Enhancement) 

3. การพฒันาปัจจยัสนบัสนุน (Capacity Building and Policy Driving Factors) 
กระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบภารกิจการ          

ยก ระดบัประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวกทางการคา้ ยุทธศาสตร์การพฒันาบริการขนส่ง 
และเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทาง ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการขนส่งหรือเครือข่าย           
โลจิสติกส์ท่ีเช่ือมโยง ตลอดทั้งตน้ทางและปลายทาง ของเส้นทางโลจิสติกส์ท่ีมีการขนส่งสินคา้
และจราจรหนาแน่น ดว้ยกลยทุธ์หลกั 4 ประการ คือ 

กลยทุธ์ท่ี 1 เพิ่มขีดความสามารถและความปลอดภยัของการขนส่งสินคา้ทางบกสู่
ประตูการคา้หลกั 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งไปสู่ทางล าน ้ า และพฒันาระบบ
ท่าเรือหลกัและบริการเรือชายฝ่ังเพื่อการประหยดัพลงังาน  

กลยุทธ์ท่ี 3 ขยายความสามารถ และพฒันาบทบาทของสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็น
ประตูการคา้ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ  



  48 

กลยทุธ์ท่ี 4 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาเครือข่ายและเขต
อุตสาหกรรมบริการเช่ือมโยงการขนส่งสินคา้หลายรูปแบบ และอุตสาหกรรมใหบ้ริการโลจิสติกส์ 

 
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน า้และอุทกภัย 
แผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าเป็นการด าเนินการของคณะกรรมการ

ก าหนดนโยบายและการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า (คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้ า ,2555) มีระยะเวลาของการด าเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์  12 ปี          
(พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2569) โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน-ระยะสั้ น          
(พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559) ระยะกลาง (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564) และระยะยาว (พ.ศ. 2565 ถึง   
พ.ศ. 2569) เพื่อก าหนดกรอบ นโยบายส าหรับการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรน าของ
ประเทศในทุกดา้น ไดแ้ก่ ปัญหาการขาดแคลน ้า ปัญหาน ้าท่วมและปัญหาคุณภาพน ้าอยา่งมีเอกภาพ
และบูรณาการในทุกมิติโดยวสิัยทศัน์ในแผนยทุธศาสตร์บริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของประเทศคือ 
“ทุกหมู่บ้านมีน ้ าสะอาด อุปโภคบริโภคน ้ าเพื่อการผลิตมัน่คง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 
คุณภาพน ้ าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน บริหารจดัการน ้ าอยา่งย ัง่ยนื ภายใตก้ารพฒันาอยา่งสมดุล โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” โดยมียทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 6 ยทุธศาสตร์ คือ  

1. ยุทธศาสตร์การจดัการน ้ าอุปโภคบริโภค : จดัหาน ้ าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค
ให้แก่ชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้ งในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและแหล่ง
ท่องเท่ียวส าคญั 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมัน่คงของน ้ าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)        
: บริหารจดัการความตอ้งการใชน้ ้ าดา้นการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว
ให้สมดุลกับน ้ าตน้ทุน รวมทั้งจดัหาน ้ าต้นทุน เพื่อรักษาระบบนิเวศ ควบคุม และจดัสรรน ้ าให้
สมดุลและเพียงพอ ทั้งเพื่อการใชข้ั้นพื้นฐานของลุ่มน ้าและระบบนิเวศ 

3. ยุทธศาสตร์การจดัการน ้ าท่วมและอุทกภยั : ลดความเสียหายจากอุทกภัยของ
ชุมชนเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจส าคญั ท่ีมีผลกระทบรุนแรงและความเสียหายสูง 

4. ยุทธศาสตร์การจดัการคุณภาพน ้ า : จดัการแหล่งน ้ าทัว่ประเทศให้มีคุณภาพน ้ าอยู่
ในระดบัพอใชข้ึ้นไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 โดยให้มีการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดั
น ้าเสียและมลพิษจากแหล่งก าเนิด และน ้าเส่ือมโทรมไดรั้บการแกไ้ขฟ้ืนฟูยกระดบัใหดี้ข้ึน  

5. ยทุธศาสตร์การอนุรักษฟ้ื์นฟูสภาพป่าตน้น ้าท่ีเส่ือมโทรม และป้องกนัการพงัทลาย
ของดิน : ฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าตน้น ้ าท่ีเส่ือมโทรมให้ไดพ้ื้นท่ีป่าไมอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ     
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และสร้างมาตรการป้องกนัการสูญเสียหน้าดิน และพื้นท่ีดินถล่มในพื้นท่ีเกษตรลาดชัน เพื่อการ
ชะลอน ้าในลุ่มน ้าสาขาท่ีเส่ียงภยัน ้า 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ : จดัตั้ งองค์กรในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าท่ี
ก าหนดนโยบาย และขับเคล่ือนแผนอย่างเป็นเอกภาพ มีระบบข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการ
ตดัสินใจในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า  

 
ตารางท่ี 5 สรุปผลกระทบทางตรงและทางออ้มของนโยบายและยุทธศาสตร์โครงการท่ีส าคญัและ
ความร่วมมือระหวา่งประเทศ (ประเทศไทยและประเพื่อนบา้น) 
 

 

ผงันโยบายที่เกีย่วข้อง  (ผงัประเทศ ผงัภาค และผงัอนุภาค) 
ผงัประเทศ 
ผงัประเทศซ่ึงจดัท าโดยกรมโยธาธิการและผงัเมืองมีบทบาทเป็นแผนแม่บทในการ

พฒันาประเทศ (กรมโยธาธิการและผงัเมือง,2545) ถ่ายทอดสู่ผงัระบบชุมชน การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
และการกระจายตวัของพื้นท่ียุทธศาสตร์ของประเทศ โดยให้ความส าคญัในการกระจายความเจริญ
ท่ีเน้นการเพิ่มสมดุลของระบบเมืองและเน้นการพฒันาเป็นกลุ่มเมืองท่ีมีกิจกรรมและความเจริญ

นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ผลกระทบต่อ 
จังหวดั

ประจวบครีีขันธ์ 

ผลกระทบต่อพืน้ที่ 
เมืองหัวหิน ประเดน็ที่ส าคญั 

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม 

แผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาระบบโลจิสติกส์

ข อ งป ร ะ เท ศ ไท ย 

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556-

2560 

✓    ✓  การพฒันาระบบโลจิสติกส์เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐาน
มีความเช่ือมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับ

การเช่ือมโยงภูมิภาค พร้อมทั้ งออกกลยุทธ์ในการ

ส่งเส ริม ธุรกิจการค้าและบริการใน พ้ืน ท่ี เมือง

ชายแดน โดยการพฒันาพ้ืนท่ีชายแดน และส่งเสริม

การลงทุนขยายฐานการผลิตไปยงัเมืองชายแดนของ
ประเทศเพ่ือนบา้น  

แผนบ ริห ารจัดการ

ท รัพ ย าก รน ้ าแ ล ะ
อุทกภยั 

✓   ✓   กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน ้ า โดยการ

จัดการแหล่งน ้ าทั่วประเทศให้มีคุณภาพน ้ าอยู่ใน
ระดบัพอใชข้ึ้นไป รวมถึงการจดัหาน ้าตน้ทุนเพ่ือการ

ใชข้ั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
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ทางเศรษฐกิจใกลเ้คียงกนั รวมทั้งส่งเสริมให้ศูนยก์ลางชุมชนล าดบัรองเขม้แข็งข้ึน สามารถพึ่งพา
ตนเองและไดรั้บประโยชน์จากความเช่ือมโยงระหวา่งภูมิภาค ประกอบดว้ยประเด็นหลกัดงัต่อไปน้ี 

 ด้านการพฒันาเมือง 
 1. สร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มเมืองในภูมิภาคให้มีความพร้อมทางเศรษฐกิจและ

สังคมเท่าเทียมกับกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดเมืองท่ีมีศกัยภาพเป็นศูนย์กลางหลักในแต่ละ
ภูมิภาค เช่ือมโยงกบัเมืองท่ีมีศกัยภาพเป็นอนัดบัรองลงมา และแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในการให้บริการ
แก่ประชาชนตามความเหมาะสมและทรัพยากรท่ีมีอยู ่

 2. จ ากดัการขยายตวัของกรุงเทพมหานครและเมืองโดยรอบ พร้อมทั้งปรับปรุง
ฟ้ืนฟูใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่มีระบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพรองรับเพื่อลดปัญหาสภาพแวดลอ้ม 

 3. ท าเมืองให้กระชบั โดยเฉพาะยา่นใจกลางเมืองให้มีความหนาแน่นสูง ลดการ
กระจดักระจายของการพฒันาในพื้นท่ีโดยรอบเมือง เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเมืองอนัจ ากดั
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. ลดการขยายตวัต่อเน่ืองของพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ่และการกระจุกตวัอย่างเขม้ขน้
ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยใช้นโยบาย Greenbelt และเพิ่มพื้นท่ีเปิดโล่งสีเขียวเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะบริเวณรอบกรุงเทพมหานคร เพื่อไม่ให้เกิดการขยายตวัของ
พื้นท่ีเมืองเขา้ไปในพื้นท่ีเกษตรกรรม 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 1. คุ ้มครองรักษาพื้นท่ีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกับฟ้ืนฟูสภาพท่ี         

เส่ื อมโทรมให้ ได้ ต าม เป้ าหมาย ท่ี ก าหนด  ได้แ ก่  พื้ น ท่ี ป่ าไม้ของภาค เห นื อ  และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทยและอนัดามนั ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัโลก 

 2. อนุรักษ์และปรับปรุงฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
รวมทั้ งคุ้มครองไม่ให้ขนาดพื้นท่ีลดลง ในขณะท่ีส่งเสริมให้ขยายพื้นท่ีชลประทานในภาค
ตะวนัออก เฉียงเหนือเพื่อเพิ่มผลผลิต 

 3. ก าหนดแนวทางการขยายตวัของพื้นท่ีเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมให้ชดัเจน 
สามารถพัฒนาได้อย่างมีแผนในพื้นท่ีศักยภาพ เช่น เมืองใหม่นครนายก เมืองอุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา ตลอดจนแนวแกนพฒันาอุตสาหกรรมจากบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออกไปจนถึง
นครราชสีมา 

 4. ด ารงรักษาพื้นท่ีทางด้านศิลปวฒันธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศและ
ทอ้งถ่ิน 
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 5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตในเมืองขนาดใหญ่ด้วยการเพิ่ม
พื้นท่ีโล่งวา่งและพื้นท่ีสีเขียว 

 ด้านเศรษฐกจิ 
 1. พฒันากรุงเทพมหานครและเมืองโดยรอบให้เป็นมหานครมาตรฐานระดบัโลก 

(Global City) 
 2. กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจออกไปจากศูนย์กลางเดิมท่ีเป็นเอกนคร 

(Primate City) ของประเทศ เพื่อลดการขยายตวัของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. ส่งเสริมประตูการคา้ชายแดนเช่ือมโยงกบัต่างประเทศโดยเนน้แนวแกนเหนือ - 

ใต ้และแนวแกนตะวนัออก - ตะวนัตก ควบคู่ไปกบัการพฒันาศูนยก์ลางโลจิสติกส์ 
 4. ส่งเสริมศกัยภาพของสนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือระหว่างประเทศให้เป็น

ศูนยก์ลางคมนาคมขนส่งของภูมิภาค 
 5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการคา้ระหว่างประเทศในพื้นท่ีศกัยภาพด้านโลจิ

สติกส์  
 6. ส่งเสริมนวตักรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้การเกษตรในพื้นท่ีเพิ่มศกัยภาพด้าน

การเกษตร และการศึกษาวจิยั 
 ด้านสังคม 
 1. กระจายความเจริญ โอกาสทางสังคม และการพฒันาคุณภาพชีวติในชนบทให้

เท่าเทียมกับประชากรในมหานครด้วยการปรับปรุงการเข้าถึงเช่ือมโยงกันระหว่างชุมชนและ
ระหวา่งภูมิภาค 

 2. ส่งเสริมแหล่งงานและสร้างความเขม้แข็งของครอบครัวท่ีสมบูรณ์ในเมือง
ขนาดเล็กและในชนบท เพื่อลดการยา้ยถ่ินของวยัท างานเขา้สู่เมืองใหญ่ 

 3. สร้างความสัมพนัธ์ในเชิงเก้ือกูลกนัของเมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
และชนบท คู่ขนานไปพร้อมกบัการสร้างโอกาสให้คนจนไดมี้ส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

 4. ปรับปรุงคุณภาพชีวติของคนจนและผูด้อ้ยโอกาสในเมืองและชนบท 
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ภาพท่ี 12 ผงันโยบายการพฒันาพื้นท่ีในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 
ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
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ผงัภาคกลาง 
การวางผงัภาคกลางเป็นการพฒันาเมืองและชนบทให้น่าอยูแ่ละย ัง่ยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง (กรมโยธาธิการและผงัเมือง,2545) การท่ีเมืองและชนบทจะน่าอยู่จะตอ้งพฒันาเพื่อให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ทั้งในสังคมเมืองและชนบทไดรั้บส่ิงตอบสนองความตอ้งการท่ีดี มีความอยู่ดีมีสุข 
หมายถึง การอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี สวยงาม สะดวกสบาย สุขลกัษณะอนามยัดี และมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น เป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ มีการอนุรักษ์ประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม นอกจากน้ีจะตอ้งเป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจดี มีการกระจายรายไดใ้นกลุ่มต่างๆ ในสังคมอยา่งเท่า
เทียมกนัและอยูภ่ายใตร้ะบบบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ อนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีนาอยูแ่ละย ัง่ยืนอยา่ง
แทจ้ริง ดงันั้น วิสัยทศัน์ดา้นการผงัเมืองของผงัภาคกลาง จึงเป็นวิสัยทศัน้เพื่อการพฒันาเป็นเมืองน่าอยู่
อยา่งย ัง่ยนืซ่ึงหมายถึง เมืองท่ีใหบ้ริการครบถว้น เมืองท่ีใหค้วามเท่าเทียมกนั  

กรอบยุทธศาสตร์การพฒันา 
กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาภาคกลางของการวางผงัภาคกลาง ปี พ.ศ. 2600 ของกรม

โยธาธิการและผงัเมืองไดก้ าหนดบทบาท และยทุธศาสตร์ การพฒันาเชิงพื้นท่ีของภาคกลางไวด้งัน้ี 
1. รองรับการกระจายความเจริญจากภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 (1) จดัระเบียบและก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของ

พื้นท่ีและเพียงพอในการรองรับการกระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคมและประชากรจากภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 (2) พัฒนาการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตอาหารและฐานอุตสาหกรรมเกษตร 
รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

 (3) สร้างโอกาสให้ภาคกลางสามารถเช่ือมโยงกบัภาคอ่ืนโดยเฉพาะภาคกรุงเทพฯ     
ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อไปยงัต่างประเทศตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านได้โดยตรงด้วยการเปิดการค้า
ชายแดนและพฒันาศูนยก์ลางขนส่งขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

 (4) จดัเตรียมความพร้อมของพื้นท่ี เพื่อขยายโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ในด้าน
อุตสาหกรรม เช่น การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และผลิตวสัดุก่อสร้างตลอดจนอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและการใหบ้ริการ 

 (5) จดัเตรียมความพร้อมของพื้นท่ี เพื่อขยายโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ในด้าน
อุตสาหกรรม เช่น การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และผลิตวสัดุก่อสร้างตลอดจนอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและการใหบ้ริการ 

 (6) วางแนวทางการพฒันาบุคลากรรองรับฐานเศรษฐกิจใหม่ ๆ เช่น ดา้นอุตสาหกรรม  
โลจิสติกส์ การบริหารการจดัการและการท่องเท่ียว 



  54 

 2.  การพฒันาตามบทบาทและศักยภาพของพืน้ทีเ่พ่ือความสมดุลและยัง่ยืน 
  (1) การพฒันาพื้นท่ีเมือง และชนบทมีความสมดุลบนกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชา 
  (2) วางผงัควบคุมการใชืประโยชน์ท่ีดิน หลีกเล่ียงพื้นท่ีเส่ียงภยัและคุม้ครอง

พื้นท่ีอนุรักษ ์ท าใหเ้กิดสังคมคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
  (3) ก าหนดแนวทางการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม ศิลปกรรม โบราณสถาน 

และแหล่ง ประวติัศาสตร์ใหเ้ป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ของคนในทอ้งถ่ินและผูม้าเยีย่มเยอืน 
  (4) ก าหนดพื้นท่ีอนุรักษ์ป่าตน้น ้ าล าธาร แม่น ้ า ล าคลอง ตลอดจนอ่างเก็บน ้ า 

ให้มีน ้ าต้นทุนส าหรับภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคอย่างย ัง่ยืน และ
ส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

  (5) ก าหนดพื้นท่ีอนุรักษืพื้นท่ีชายฝ่ังงทะเล ป่าชายเลน สร้างฐานการผลิต
อาหารทางทะเล และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 3. การพฒันาระบบเมือง กลุ่มพืน้ทีแ่ละเครือข่ายเมือง - ชนบท 
  (1) การพฒันาเมืองตามบทบาทเมือง 
  (2) การสร้างระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งคนและสินคา้ให ้เช่ือมโยงและ  

เขา้ถึงพื้นท่ี เนน้การคมนาคมทางบกและทางน ้า และระบบโลจิสติกส์ใหค้รบวงจร 
 4.  การส่งเสริมและพฒันาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือรองรับการพฒันา 

อย่างยัง่ยืน 
  (1) การพฒันาระบบการพฒันาเชิงพื้นท่ี สร้างความเช่ือมโยงของพื้นท่ีตาม

บทบาทและศกัยภาพ 
  (2) ก าหนดพื้นท่ีศูนย์วิจยัด้านองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ระดับภาคเพื่อการ

กระจายเทคโนโลยแีละการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้ป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาเชิงพืน้ทีภ่าคกลาง 
 กรอบการวางผงันโยบายการพัฒนาภาคกลาง ประกอบด้วยกรอบการพัฒนาด้าน

ประชากรและการจ้างงาน ด้านเศรฐกิจการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการพฒันาเมืองและชุมชน จากการ
พฒันาตามแนวคิดการพฒันาภาคกลางท่ีมุ่งเน้นการพฒันาแบบผสมผสานการพฒันาหลายศูนยก์ลาง และ
การสร้างความสมดุลระหว่างเมืองและชนบท ความสมดุลระหว่างประชากรและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกบัความย ัง่ยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ
และความสมดุลระหวา่งการประกอบอาชีพกบัการตั้งถ่ินฐาน 
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 1. วสัิยทศัน์และบทบาทของผงัภาคกลางในระยะ 15 ปี  
  วิสัยทศัน์และบทบาทของผงัภาคกลางในระยะ 15 ปี “ภาคกลางเป็นแหล่งผลิต

และส่งออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ เป็นพื้นท่ี อนุรักษท่ี์เขม้ขน้ มีการจดัการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินอาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความน่าอยูต่ามวิถีชีวิต วฒันธรรมและเศรษฐกิจชุมชนศูนยก์ลาง
ของภาคไดรั้บการพฒันาเป็นเมืองศูนยก์ลาง รวมทั้งท่ีอยูใ่นแนวแกนและพื้นท่ีชายแดนชุมชนเมือง
และชนบทมีความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายมากข้ึน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความเขา้ใจในสิทธิ
ชุมชนและฐานทรัพยากรเพื่อดูแลจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน เป็นศูนย์
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศึกษานานาชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
การเกษตร และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเหล็ก วสัดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์” 

 2. วสัิยทศัน์และบทบาทของผงัภาคกลางในระยะ 30 ปี (ปีพ.ศ. 2580) 
  “ภาคกลางเป็นศูนยก์ลางเกษตรอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยีสูง ศูนยอุ์ตสาหกรรม 
สะอาดท่ีใช้เทคโนโลยีสูง ศูนยก์ลางการขนส่งทางบกศูนยว์ิจยัและพฒันา (R&D) ทรัพยากรมนุษย์
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม และพลงังานทดแทนท่ีใชเ้ทคโนโลยสูีงและสอดคลอ้งกบับทบาท และ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคกลาง มีความสมดุลระหวา่งเมืองและชนบท เป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการ
เป็นฐานทางเศรษฐกิจและคมนาคม ขนส่งท่ีเช่ือมโยงกบัระบบโลจิสติกส์ ชุมชนขนาดเล็กจะเติบโต
อย่างมัน่คงจนเป็นศูนยก์ลางความเจริญระดบัรอง ด้วยการวางแผนของทอ้งถ่ินเป็นภาคท่ีสามารถ
ผลิตพลงังานทดแทนใชไ้ดเ้อง มีการสะสมทุนทางปัญญาของทอ้งถ่ินมากข้ึนมีขบวนการฟ้ืนฟูชุมชน
ทอ้งถ่ินใหมี้ความเขม้แขง็ และรู้จกัการจดัการการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ”  

 3. วสัิยทศัน์และบทบาทของผงัภาคกลางในระยะ 50 ปี 
  “ภาคกลางเป็นภาคท่ีใช้พลงังานทดแทนเพื่อการขนส่งและการใช้ชีวิตประจ าวนัเป็น 

นิเวศนคร (Eco - Energy City) เป็น Holistic Approach ท่ีคนรุ่นใหม่อยู่กับความทนัสมยัแต่ไม่ท าลายอดีต 
ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม และประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวคิดและมีองค์
ความรู้ในการบูรณาการอย่างหลากหลายในระดบัชุมชนและระดบัพื้นท่ีมีฐานเศรษฐกิจท่ีครบวงจรและใช้
เทคโนโลยีสูงในการควบคุมมลพิษดา้นการเกษตรปลอดสารพิษอุตสาหกรรมเหล็ก วสัดุก่อสร้างอิเลคโทร
นิกส์และการท่องเท่ียวดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเป็นมรดกโลกการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและชายฝ่ังงทะเลแห่ง
หน่ึงของประเทศ” 
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ภาพท่ี 13 ผงันโยบายการใชท่ี้ดินพื้นท่ีภาคกลาง ปี พ .ศ.  2600 

ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
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ภาพท่ี 14 ผงันโยบายการพฒันาพื้นท่ีภาคกลาง ปี พ .ศ.  2600 

ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
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ผงัอนุภาคกลุ่มจังหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 
ผงัอนุภาคกลุ่มจงัหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาครเป็น

การวางผงัในอนาคตระยะเวลา 30 ปี เพื่อท าหน้าท่ีเป็นกลไกประสาน และบูรณาการน านโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ระดบัประเทศและภาคมาถ่ายทอดลงสู่พื้นท่ีระดบักลุ่มจงัหวดั และจงัหวดั 
เมืองและชุมชน (กรมโยธาธิการและผงัเมือง,2552) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพฒันาในระดบั
ต่าง ๆ ในการเช่ือมโยงอย่างสอดคลอ้ง สนับสนุน เก้ือกูลและเสริมสร้างความเขม้แข็ง การพฒันา
พื้นท่ีร่วมกนัระหวา่งจงัหวดัในกลุ่มอนุภาคให้สามารถขบัเคล่ือนการพฒันาตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้
อยา่งเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหากเม่ือพิจารณาจากการวเิคราะห์สภาพการณ์ และ
ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งบทบาท และหนา้ท่ีทิศทางการพฒันาในอนาคตของพื้นท่ีอนุภาค จะมี
แนวทางในการพฒันาหรือภาพอนาคตการพฒันาพื้นท่ีดงัน้ี 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ คือ ภาพอนาคตท่ีเป็นเป้าหมายทางรูปธรรมของการ
พัฒนาพื้นท่ีอนุภาคเพื่อช้ีน าการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีทิศทางและมีความย ัง่ยืนในอนาคต            
การก าหนดวิสัยทศัน์น้ีตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัการวางผงัประเทศ ผงัภาค สภาพพื้นท่ี ศกัยภาพ 
โอกาส และความตอ้งการของจงัหวดัและประชาคมทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ิน วิสัยทศัน์จึงจะให้ภาพ
อนาคตซ่ึงเป็นทิศทางการพฒันาท่ีพึงประสงคเ์พื่อให้การจดัท าแผนและผงักา้วไปให้ถึงภาพอนาคต
ท่ีต้องการนั้น การก าหนดวิสัยทศัน์ในการพฒันาได้มุ่งให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน จึงก าหนด
วสิัยทศัน์ในการพฒันาอนุภาคกลุ่มจงัหวดัเพชรบุรีประจวบคีรีขนัธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 
ดงัน้ี 

“การพฒันาเมืองและชนบทอยา่งสมดุลย ัง่ยนื อนุรักษแ์ละพลิกฟ้ืนส่ิงแวดลอ้ม พร้อม 
ธ ารงวฒันธรรม เป็นผูน้ าการผลิตอาหารคุณภาพ สร้างเสริมระดบัการท่องเท่ียวสู่สากล บนการ
กระจายทรัพยากรอยา่งเป็นธรรม เช่ือมโยงคมนาคมสะดวกทัว่พื้นท่ี ทุกภาคีมีส่วนร่วมพฒันา” 

 
 1. วตัถุประสงค์ในการจัดท าผงัอนุภาค 
  ผงัอนุภาคเป็นแผนและผงับูรณาการการพฒันาพื้นท่ีในดา้นการใช้ประโยชน์

ท่ีดิน ระบบชุมชนเมืองระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้เกิดความสมดุลของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และก าหนดพื้นท่ีในการพฒันาและอนุรักษ์ให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในการจดัท าผงัอนุภาค
กลุ่มจงัหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ สมุทรสงครามและสมุทรสาคร มีวตัถุประสงค์ครอบคลุม
ดงัน้ี 



  59 

  1) เพื่อวางแผนจดัระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสมกบัศกัยภาพ
ของพื้นท่ีใหเ้อ้ือต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

  2) เพื่อพัฒนาระบบเมืองและชนบทในพื้นท่ีอนุภาคให้มีความสอดคล้อง
เก้ือกูลกนั ส่งผลถึงประชาชนให้ไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาอยา่งเท่ียงธรรม ลดความเหล่ือมล ้า
ระหวา่งเมืองและชนบทโดยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ 

  3)  เพื่อเป็นฐานการผลิตสินคา้เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
ปลอดมลพิษ เพื่อการบริโภคและการส่งออกท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานสากล 

  4)  เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวติัศาสตร์ และศิลป 
วฒันธรรมอยา่งบูรณาการ พร้อมกบัมีการอนุรักษฟ้ื์นฟูและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาพื้นถ่ิน และการรักษาสมดุลระบบนิเวศ 

  5)  เพื่อวางแผนและพฒันาการผลิตและใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
  6)  เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางสังคมใหท้ัว่ถึงเพื่อคุณภาพชีวิต

ท่ีดีของประชาชน 
 3. เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของผงัอนุภาค 

   1) จุดมุ่งหมายในการพฒันาอนุภาค 
    การจดัท าแผนและผงัอนุภาคเพื่อช้ีน าและก ากบัการพฒันาพื้นท่ีในดา้นการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินและระบบสนบัสนุนต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบชุมชนเมือง ระบบคมนาคม และขนส่ง 
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการพฒันาด้านเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน มีความ
สมดุลของการใช้ทรัพยากรในการจัดท าผ ังอนุภาคกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสงคราม     และสมุทรสาคร มีจุดมุ่งหมาย (Aims) ดงัน้ี 
 (1) การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของทอ้งถ่ินและใหเ้กิดการพฒันาท่ีสมดุลระหวา่งเมืองกบัชนบท 
 (2)  การพฒันาโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวทั้งธรรมชาติและ
วฒันธรรม 
 (3)  การกระจายบริการสังคม อนัไดแ้ก่ การคมนาคม - ส่ือสาร สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 (4)  การเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชีวติ 
 (5)  การสร้างเสริมชุมชนเขม้แขง็ 
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ภาพท่ี 15 ผงัอนุภาคการพฒันาพื้นท่ี กลุ่มจงัหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร 
ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
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ผงัเมืองรวมจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
ขอ้มูลการวางผงัเมืองรวมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์รวบรวมจากเอกสารประกอบการ

ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาดา้นผงัเมืองของกรมโยธาธิการและผงัเมือง สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
1. สถานะปัจจุบันของผงั 
 ผงัเมืองรวมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (กรมโยธาธิการและผงัเมือง,2558) เป็นผงัเมือง

รวมจงัหวดัท่ีกรมโยธาธิการและผงัเมืองไดด้ าเนินการจดัท าขั้นตอนของพระราชบญัญติัการผงัเมือง     
ปี พ.ศ. 2553  อยู่ในช่วงของการวางผงัยงัไม่ไดอ้อกเป็นกฎกระทรวงเพื่อประกาศบงัคบัใช้โดยการ
ด าเนินการวางผังอยู่ในขั้ นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

าดไทย และเตรียมนดัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงหกระทรวงม   
2. วสัิยทศัน์ด้านการวางและจัดท าผงัเมืองรวมจังหวดั 
 สืบเน่ืองจากกระทรวงมหาดไทย ไดมี้ประกาศพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเขตท่ีดิน

ท่ีจะท าการส ารวจเพื่ อการวางและจัดท าผ ังเมืองของจังหวัดในท้องท่ี   จังหวัด  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีจะตอ้งด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว ภารกิจของการ
วางผงัเมืองรวมจงัหวดัเป็นภารกิจท่ีจะตอ้งถ่ายโอนให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั ระยะเวลาถ่ายโอนตั้งแต่ปี 2547 รวมทั้งปัจจุบนันโยบายรัฐบาลให้จงัหวดัมีการ
จดัท าระบบบริหารราชการแบบบูรณาการเพื่อพฒันาทอ้งท่ี (Holistic Administration) ท่ีจะสามารถ
ประสานและก ากบัดูแลการท างานของทุกส่วนราชการ ตลอดจนส่งเสริมสนบัสนุนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และชุมชนในพื้นท่ีให้สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดใ้นภาพรวม เป้าหมายเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยจงัหวดัได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันากลุ่มจงัหวดั และร่วมกบักลุ่ม
จังหวดัก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวดั ซ่ึงประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี  และประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีจะร่วมกนัพฒันาเป็นกลุ่มจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลาง
การผลิตและแปรรูปสินค้าประมงและเกษตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และเป็นเส้นทาง
คมนาคมท่ีส าคญัสู่ภาคใต ้ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

 การพัฒนาพื้นท่ีจังหวดัโดยการวางผงัเมืองรวมจังหวดันั้ น ได้ค  านึงถึงการ
เจริญเติบโตของจงัหวดั  ในอนาคต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีการวางผงัเมืองจะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงให้จงัหวดั ท้องถ่ิน         
และประชาชนไดม้องเห็นภาพรวมของการพฒันาพื้นท่ีในอนาคต รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ทางดา้น
ผงัเมืองท่ีจะท าให้จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นเมืองหลวงการผลิตและการแปรรูปสับปะรดส่งออก         
เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมท่ีได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองตลาดภายในประเทศ และเป็นเมือง
ท่องเท่ียวส าหรับครอบครัวและสุขภาพ โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ีจงัหวดั 
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3. วตัถุประสงค์ในการวางและจัดท าผงัเมืองรวม 
  1)  เพื่อเป็นแผนแม่บททางด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ส าหรับการพฒันาพื้นท่ี
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
  2)  เพื่อเป็นแหล่งรองรับการขยายตวัของเมือง ดา้นท่ีอยูอ่าศยั 
  3)  เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูและรักษาสภาพแวดลอ้มชุมชน ศิลปวฒันธรรมและแหล่ง
ท่องเท่ียว 
  4)  เพื่อเป็นแผนแม่บทในการก าหนดการวางพฒันาเมือง ให้ทอ้งถ่ินน าไปจดัท า
รายละเอียดสอดคลอ้งกบัการพฒันาจงัหวดั 
  5)  เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานและบริการท่ีสะดวก ปลอดภัย และคุ้มค่าการ
ลงทุน 
  6)  เพื่อด ารงรักษาพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางการเกษตรกรรม ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร
อยา่งพอเพียง ปลอดภยัไดม้าตรฐาน และสามารถรักษาวถีิชีวติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 
  7)  เพื่อรองรับการขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการแปรรูปผลผลิต
เกษตรอาหาร หตัถกรรมพื้นฐาน และท่องเท่ียว 
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ภาพท่ี 16 แสดงแผนผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในอนาคต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
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ผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
ผงัเมืองเมืองรวมเมืองหัวหิน  
ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีกฎกระทรวงผงัเมืองรวมเมือง

หวัหินบงัคบัใชม้าแลว้ 2 ฉบบั และอยูร่ะหวา่งการประกาศบงัคบัใช ้จ  านวน 1 ฉบบั (ปรับปรุงคร้ังท่ี 
2 รอบท่ี 2) 

1. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 59 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบญัญติัการผงัเมือง 
พ.ศ. 2518 ให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตั้งแต่วนัท่ี 26 ธันวาคม      
พ.ศ. 2531 เป็นตน้ไป  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ เล่ม 115 ตอนท่ี 66 ลงวนัท่ี  25 
ธนัวาคม 2531 

2. กฎกระทรวง ฉบับท่ี 352 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผงั
เมือง พ.ศ. 2518 ให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) 
ตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ เล่ม 114 
ตอนท่ี 44     ลงวนัท่ี 2 กนัยายน 2540 

3. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) ก าลงัด าเนินการวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนท่ี :    
การตรวจพิจารณาของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไม่ไดป้ระกาศบงัคบัใช)้ 

4. การด าเนินการวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 รอบท่ี 2)                           
(3 เมษายน 2558) 
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ภาพท่ี 17 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 59 พ.ศ. 2531 (ซ้าย) กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 352 พ.ศ. 2540 ปรับปรุง
คร้ังท่ี 1 (ขวา) 
ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
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ภาพท่ี 18 ร่างกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (ปรับปรุง 
คร้ังท่ี 2) 
ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
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ภาพท่ี 19 ผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 รอบท่ี 2 (3 เมษายน 2558) 
ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
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1. การด าเนินการวางและจัดท าผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน (ปรับปรุงคร้ังที ่2 รอบที ่2) 

 (ร่าง) กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

(ป รับปรุงคร้ัง 2) เทศบาลเมืองหัวหิน ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอหัวหิน  จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ ติดกบัทะเลอ่าวไทย พื้นท่ีมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ทิศตะวนัตกเป็นภูเขา

พื้นท่ีลาดเอียงลงสู่ทะเลอ่าวไทย  มีพื้นท่ีรวม86.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 53,975 ไร่ มีถนนเพชร

เกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ตดัผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใตย้าวประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 230 กิโลเมตร ลักษณะพื้นท่ี เป็นชุมชนเมืองหนาแน่นและการ          

พาณิชยกรรม ประมาณร้อยละ 3 และมีชุมชนท่ีกระจดักระจายไม่หนาแน่นห่างไกลออกไป พื้นท่ี

ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีว่างและพื้นท่ีเขตทหาร การขยายตวัของเมืองมีลกัษณะเป็น

แนวยาวไปตามถนนเพชรเกษม มีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง มีโรงแรม บา้นพกั ร้านอาหารและ

สถานประกอบการท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจ านวนมาก ในปีหน่ึง ๆ จึงมีนักท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียว

จ านวนประมาณเกือบ 2 ลา้นคน ก่อใหเ้กิดเมด็เงินสะพดัในทอ้งถ่ิน ปีละกวา่ 6 พนัลา้นบาทเทศบาล

เมืองหวัหิน เป็นท่ีตั้งของเขตพระราชฐาน คือ วงัไกลกงัวล ซ่ึงปัจจุบนัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

และสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ ประทบัอยู ่เทศบาลเมืองหวัหินเป็นเขตควบคุมมลพิษ

ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2539) และเป็นเขตพื้นท่ีท่ีใช้

มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม          

พ.ศ. 2547  

 ผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน ปรับปรุงคร้ังงท่ี 2 มีพื้นท่ีเพื่อการปรับปรุงผงัเมืองรวม
เป็นจ านวนทั้ งส้ิน 86.36 ตารางกิโลเมตร )ขอบเขตพื้นท่ี เดียวกับเขตเทศบาลต าบลหัวหิน (

อ าเภอหัวหินและครอบคลุมทะเลอ่าวไทยระยะ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหัวหิน และต าบลหนองแก
ขนาน 500 เมตร กับชายฝ่ังทะเลทางทิศตะวันออก และเทศบาลเมืองหัวหิน อยู่ห่ างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศใตป้ระมาณ 195 กิโลเมตร ผา่นจงัหวดั สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ
เพชรบุรี  มีพื้นท่ีในเขตการปกครอง จานวน  86.36 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีครอบคลุม 2 ต าบล          
คือ ต าบลหวัหิน และต าบลหนองแก จดัตั้งเทศบาลเมืองหวัหิน เม่ือ พ.ศ.2480 เปล่ียนแปลงเขตคร้ัง
ล่าสุดเม่ือ 13 กุมภาพนัธ์ 2547 พื้นท่ีเดิมก่อนเปล่ียนแปลงเขต 72 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจาก
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  90 กิโลเมตร 

 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์          
พ.ศ.2540 ออกตามความในพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518 ซ่ึงมีการขยายอายุการใช้บงัคบั 
คร้ังละ 1 ปี จ  านวน 2 คร้ัง ไดส้ิ้นสุดระยะเวลาการใชบ้งัคบัไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2547 ดงันั้น 
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การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในขณะน้ี จึงไม่จ  าเป็นตอ้งพิจารณาตามกฎกระทรวงท่ีไดส้ิ้นผลการใชบ้งัคบั
ไปแลว้ แต่จะตอ้งพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปดว้ย ปัจจุบนัผงัเมืองรวม
เมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายเพื่อให้มีผล ใชบ้งัคบัต่อไป ซ่ึงยงัคงไดก้ าหนดแนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน รวมทั้งแนว
ถนนไวเ้ช่นเดิม และในระหวา่งท่ีกฎกระทรวงดงักล่าวยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั เจา้พนกังานทอ้งถ่ินควร
ใหค้  าแนะน ากบัผูข้ออนุญาตใหท้ราบดว้ยวา่ เม่ือหน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นและมีความพร้อมท่ี
จะด าเนินการก่อสร้างถนนในบริเวณแนวสายทางของถนนท่ีก าหนดไว ้(โดยการเวนคืน) ก็จะส่งผล
กระทบต่อผูข้ออนุญาตหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตได ้ซ่ึงหากพื้นท่ีของผูข้ออนุญาตก่อสร้าง
อาคารมีเพียงพอท่ีจะสามารถถอยร่นอาคารให้พน้แนวถนนได ้ก็ควรท่ีจะถอยร่นเพื่อเป็นการลด
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 อาณาเขตรับผดิชอบ เขตปกครองของเทศบาลเมืองหวัหินครอบคลุมพื้นท่ี 2 ต าบล 
คือ ต าบลหวัหิน ต าบลหนองแก 

 ทิศเหนือ             จรดเขตเทศบาลเมืองชะอ า  อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี  
 ทิศใต ้                จรดอ าเภอปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 ทิศตะวนัตก         จรดทะเลอ่าวไทย  
 ทิศตะวนัตก         จรดต าบลทบัใตแ้ละต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหวัหิน 
2. สภาพพืน้ทีแ่ละการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 
 พื้นท่ีในเขตผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน เป็นท่ีลุ่มต ่าสลบัท่ีดอน ซ่ึงอยู่ระหว่างภูเขา

ทางดา้นทิศตะวนัตก และติดกบัทะเลทางดา้นทิศตะวนัออก ดงันั้นพื้นท่ีจึงมีความลาดเอียงจากดา้น
ตะวนัตกสู่ด้านตะวนัออก ชุมชนเทศบาลต าบลหัวหิน ตั้งอยู่ต  าบลหัวหิน บริเวณ ตอนกลางของ
พื้นท่ีเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ สังคม การบริหารการปกครอง และการท่องเท่ียวของจงัหวดั 
เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของกิจกรรมส าคญัต่าง ๆ ดงักล่าว 

3. ลกัษณะทางด้านประชากร 
 จ านวนประชากรในปัจจุบนั ในเขตผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน มีจ านวนประชากร 

41,599 คน (ปี 2543) การศึกษาอตัราการขยายตวัของประชากรในเขตผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน 
ภายในเขตเทศบาลพบว่าแนวโน้มการขยายตวัของประชากรในเขตเทศบาลสูง เพราะพื้นท่ีในเขต
เทศบาลและบริเวณใกลเ้คียงมีศกัยภาพของการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว จากการศึกษาอตัรา
การขยายตวัของประชากรในเขตผงัเมองรวมเมืองหัวหินภายในเขตเทศบาลพบว่าแนวโนมการ
ขยายตวัของประชากรในเขตเทศบาลสูง เพราะพื้นท่ีในเขตเทศบาลและบริเวณใกลเ้คียงมีศกัยภาพ



  70 

ของการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริมการกระจายรายไดไ้ปสู่ประชาชนซ่ึงเป็นกิจการ
หรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีลงทุนนอ้ยแต่ได่ผลตอบแทนมาก 

4. บทบาทของชุมชนเมืองหัวหิน 
 ชุมชนเมืองหัวหิน มีบทบาทด้านการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัในระดบัประเทศ

และมีบทบาทเป็นศูนยก์ลางการบริหารราชการการปกครอง และการสาธารณสุขในระดบัอ าเภอ ใน
ดา้นเศรษฐกิจเป็นศูนยก์ลางธุรกิจการคา้ การบริการ ศูนยบ์ริการทางการเกษตรและการประมง และ
มีศกัยภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปวตัถุดิบทางการเกษตร และการประมงน ้าเคม็ 

5. ผงัการใชุ้ประโยชน์ทีด่ินในอนาคต 
 ผงัการใช้ประโยชน์ในเขตผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน แสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

หลกั ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา ไดก้ าหนดแนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ดงัน้ี 
 1. เขตที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยได้ก าหนดไว้ 3 

ประเภท คือ เขตท่ีอยู่อาศยั หนาแน่นมาก, เขตท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลางและเขตท่ีอยู่อาศยัท่ี
หนาแน่นนอ้ย ตามลกัษณะแนวโนม้การขยายตวัของชุมชน 

  1.1 เขตท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก ก าหนดให้เป็นสีแดงในผงัฯโดยก าหนดให้
ขยายต่อเน่ืองจากเขตพาณิชยกรรมและสถานบริการ 

  1.2 เขตท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง ก าหนดให้เป็นสีส้มในผงัฯ โดยชุมชน
เมืองหัวหิน มีบทบาทด้านการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญในระดับประเทศและมีบทบาทเป็น
ศูนยก์ลางการบริหารราชการการปกครอง และการสาธารณสุขในระดบัอ าเภอ ในดา้นเศรษฐกิจเป็น
ศูนยก์ลางธุรกิจการคา้ การบริการ ศูนยบ์ริการทางการเกษตรและการประมง และมีศกัยภาพในการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปวตัถุดิบทางการเกษตร และการประมงน ้ าเค็มก าหนดให้ขยายต่อเน่ือง
จากเขตท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมากภายในเขตเทศบาล 

  1.3 เขตพื้นท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อยก าหนดให้เป็นสีเหลืองของผงัฯได้แก่    
พื้นท่ีโดยรอบเขตท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 

 2. เขตอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ก าหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ได้แก่ พื้นท่ีด้าน
ตะวนัตกของถนนเพชรเกษมตรงทางแยกถนนเพชรเกษม -หนองเสือ ก าหนดไวเ้พื่อกิจการ
อุตสาหกรรมบริเวณขั้นพื้นฐานประเภทอู่ซ่อมรถยนต ์ธุรกิจบริการเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว หรือ
บริการส าหรับผูใ้ชท้างหลวงเป็นทางผา่น หรือชัว่คราวท่ีไม่ประสงคจ์ะเขา้เมือง  

 3. เขตที่โล๋งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ก าหนดไวเ้ป็น 2 
ประเภท ตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน คือ 

  3.1 เขตท่ีโล่งเพื่อนนัทนาการ ก าหนดไวเ้ป็นสีเขียวอ่อน 
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  3.2 การรักษาคุณภาพส่งแวดลอ้ม ก าหนดไวเ้ป็นสีฟ้า 
  3.3 เขตท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและการประมง ก าหนดใน

ทะเลอ่าวไทยท่ีระยะประมาณ 500 เมตร กบัริมชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย เพื่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม
และการประมงชายฝ่ังเป็นส าคญั 

 4. เขตสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ก าหนดไวเป็นสีน ้ า
เงินในผงัฯ ไดแ้ก่พื้นท่ีสถาบนัราชการปัจจุบนั และท่ีดินของราชพสัดุ 

 5. เขตสถาบันการศึกษาการศาสนา 
  5.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทสถาบนัการศึกษา ก าหนดให้เป็นสีเขียว

มะกอกในผงั ฯ ไดแ้ก่พื้นท่ีท่ีเป็นสถาบนัการศึกษาของรัฐทั้งส้ิน 
  5.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทสถาบนัศาสนา ก าหนดให้เป็นสีเทาอ่อน

ในผงั ฯ ไดแ้ก่พื้นท่ีอนัเป็นสถาบนัศาสนาในปัจจุบนั 
 6. เขตชนบทและเกษตรกรรม ก าหนดไวเ้ป็สีเขียวในผงัฯ ไดแ้ก่ พื้นท่ีทางตอน

ใตข้องผงัฯ ซ่ึงพื้นท่ีมีสมรรถดิน ท่ีมีความเหมาะสมในการด ารงสภาพการเกษตรได้ดี ทั้งน้ีเพื่อ
ควบคุมการพฒันาท่ีดินริมทางหลวงบางส่วนมิให้ก่อสร้างอาคารในลกัษณะท่ีเกาะตวัตามยาวกบั
ถนนจนเป็นเหตุให้เสียความคลาองตวัในดารจราจรบนทางหลวงแผ่นดิน และเพื่อควบคุมสภาวะ
แวดลอ้มของพื้นท่ี 

 7. เขตอนุ รักษ์ป่าไม้ก าหนดให้ เป็นสีเขียวอ่อน มี เส้นทะแยงสีขาวให้ใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการสงวน และคมครองดูแลรักษาหรือบ ารุงป่าไมส้ัตวป่์า ตน้น ้ า ล าธาร และ
ทรัพยากร ธรรมชาติอ่ืน ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายเก่ียวกบัการป่าไม ้การสงวนและ
คุม้ครองสัตวป์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 6 การใชท่ี้ดินอนาคตในเขตผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 
 

 
ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

เน้ือที ่
ประมาณ 
(ไร่) 

เน้ือที ่
ประมาณ 
(ตร.กม) 

 
ร้อยละ 

1. ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย (สีเหลือง) 
2. ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง (สีสม้) 
3. พาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก (สีแดง) 
4. ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
5. อนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทะแยงสีเขียว ) 
6. ท่ีโล่งเพ่ือนนัทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (สีเขียวอ่อน) 
7. ท่ีโล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว (สีฟ้า) 
8. สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน ้ าเงิน) 
9. สถาบนัศาสนา (สีเทาอ่อน) 
10. สถาบนัการศึกษา (สีเขียวมะกอก) 
11. เขตทหาร (เวน้ขาว) 
12. อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน) 
13. อนุรักษป์ป่าไม ้(สีเขียวอ่อนมีเสน้ทแยงสีขาว) 
14. ถนน ซอย แม่น ้ าล าคลอง อ่ืน ๆ 

14,830.00 
3,385.00 
1,215.00 
465.50 
220.00 

15,558.50 
469.00 
472.50 
882.50 
138.00 

15,378.50 
300.00 
1,612.50 
2340.00 

23.723 
5.416 
1.944 
0.740 
0.352 
24.89 
0.750 
0.756 
1.412 
0.221 
24.606 
0.48 
2.580 
3.744 

25.90 
5.91 
2.12 
0.52 
0.81 
0.38 
27.17 
0.24 
0.82 
2.82 
1.54 
0.83 
26.86 
4.09 

รวม 54,372.95 87.00 100 
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ตารางท่ี 7 การใชท่ี้ดินอนาคตในเขตผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 รอบ 2 

 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
เน้ือที ่

ประมาณ 
(ไร่) 

เน้ือที ่
ประมาณ 
(ตร.กม) 

 
ร้อยละ 

1. ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย (สีเหลือง) 
2. ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง (สีสม้) 
3. พาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก (สีแดง) 
4. ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
5. อนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทะแยงสีเขียว ) 
6. ท่ีโล่งเพ่ือนนัทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (สีเขียวอ่อน) 
7. ท่ีโล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว (สีฟ้า) 
8. สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน ้ าเงิน) 
9. สถาบนัศาสนา (สีเทาอ่อน) 
10. สถาบนัการศึกษา (สีเขียวมะกอก) 
11. เขตทหาร (เวน้ขาว) 
12. เขตพระราชฐาน วงัไกลกงัวล (เวน้ขาว) 
13. อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน) 
14. เขตรถไฟ (เวน้ขาว) 
15. ป่าไมต้ามมติ ครม. (เวน้ขาว) 
16. อนุรักษป่์าไม ้(สีเขียวอ่อนมีเสน้ทแยงสีขาว) 
17. ถนน ซอย แม่น ้ าล าคลอง อ่ืนๆ 

11,239.90 
2,094.24 
1,105.52 
451.37 
196.69 

13,882.35 
506.62 
153.38 
804.84 
349.85 
5,292.59 
218.74 
307.51 
1,232.90 
8,864.83 
574.95 
7,096.67 

17.98 
3.35 
1.77 
0.72 
0.32 
22.21 
0.81 
0.25 
1.29 
0.56 
8.47 
0.35 
0.49 
1.97 
14.19 
0.92 
11.35 

20.66 
3.86 
2.03 
0.83 
0.37 
25.53 
0.93 
0.29 
1.48 
0.64 
9.74 
0.40 
0.56 
2.26 
16.31 
1.06 
13.05 

รวม 54,372.95 87.00 100 

 
6. ความคืบหน้าของผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
 6.1 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 59 ออกตามความใน พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ 2518 

ใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 6.2 ตั้ งแต่วนัท่ี 26 ธันวาคม 2531 เป็นต้นไป  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา      

ฉบบัพิเศษ เล่ม 115 ตอนท่ี 66 ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2531 
 6.3 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 352 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผงัเมือง        

พ.ศ.2518  ใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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 6.4 ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ตั้งแต่วนัท่ี 3 พ.ย.2540 เป็นตน้ไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบบัพิเศษ เล่ม 244  

 6.5 ร่างกฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 รอบท่ี 2) 

 6.6 ก าลงัด าเนินการวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนท่ี :   
การตรวจพิจารณาของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 6.7 ยืนยนั/ตรวจสอบ เอกสารหลกัฐานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้สังเกต
ของท่ีประชุมส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

 6.8 การด าเนินการวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 รอบท่ี 2) 
(3 เมษายน 2558) 

7. สถานภาพปัจจุบัน 
 7.1 โฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์วทิย ุระหวา่งวนัท่ี 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 
 7.2 ปิดประกาศ 15 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 3 – 17 เมษายน 2558 
 7.3 ประชุมคณะท่ีปรึกษาผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน วนัท่ี 21 เมษายน 2558 
 7.4 ประชุมเพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นของประชาชน วนัท่ี 22 เมษายน 2558 
 

ตารางท่ี 8 สรุปผงันโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ผงัประเทศ ผงัภาค และผงัอนุภาค 
 

นโยบายและยุทธศาสตร์ 

ผลกระทบต่อ 
จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ผลกระทบต่อ
พ้ืนที่ 

เมืองหัวหิน 
ประเดน็ที่ส าคัญ 

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม 
ผงัประเทศ ✓    ✓  แผนแม่บทในการพฒันาประเทศ ถ่ายทอดสู่ผงั

ระบบชุมชน การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการ
กระจายตวัของพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ของประเทศ 

ผงัภาคกลาง ✓    ✓  การวางผงัภาคกลางเป็นการพฒันาเมืองและชนบท
ให้น่าอยู่และยัง่ยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
การท่ีเมืองและชนบทจะน่าอยู่จะตอ้งพฒันาเพื่อให้
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้ งในสังคมเมืองและ
ชนบทไดรั้บส่ิงตอบสนองความตอ้งการท่ีดี            
มีความอยูดี่มีสุข 

 

 



  75 

ตารางท่ี 9 สรุปผงันโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ผงัประเทศ ผงัภาค และผงัอนุภาค (ต่อ) 
 

นโยบายและยุทธศาสตร์ 

ผลกระทบต่อ 
จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ผลกระทบต่อ
พ้ืนที่ 

เมืองหัวหิน 
ประเดน็ที่ส าคัญ 

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม 
ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด
เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์ 
สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร 
 

✓    ✓  ท าหน้าท่ีเป็นกลไกประสาน และบูรณาการน า
นโยบายและแผนยทุธศาสตร์ระดบัประเทศและ
ภาคมาถ่ายทอดลงสู่พ้ืนท่ีระดบักลุ่มจงัหวดั และ
จงัหวดั เมือง และชุมชน เพื่อใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพฒันาในระดับต่างๆ ในการเช่ือมโยง
อ ย่ า งส อดคล้อ ง  ส นั บ ส นุ น  เก้ื อ กู ล แล ะ
เสริมสร้างความเขม้แข็ง การพฒันาพ้ืนท่ีร่วมกนั
ระหว่างจังหวัดในกลุ่มอนุภาคให้สามารถ
ขับเคล่ือนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้
อยา่งเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ผั ง เมื อ ง ร ว ม จั ง ห วัด
ประจวบคีรีขนัธ์ 
 

 ✓  ✓   การพฒันาพ้ืนท่ีจงัหวดัโดยการวางผงัเมืองรวม
จังหวัดนั้ น  ได้ค  านึงถึงการเจริญเติบโตของ
จังหวัด  ในอนาคต ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีการวางผงัเมืองจะเป็น
เคร่ืองมือหน่ึงให้จงัหวดั ทอ้งถ่ิน และประชาชน
ได้มองเห็นภาพรวมของการพัฒนาพ้ืนท่ีใน
อนาคต รวมทั้งมาตรการต่างๆ 

ผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

 ✓  ✓   กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ี ดินให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนบัตั้งแต่ท่ีประกาศบงัคบัใช ้

 

โครงการพฒันาทีเ่กี่ยวข้อง  
โครงการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และวังไกลกังวล อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ  พ.ศ. 2549   
โครงการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในเขตเทศบาลต าบลหวัหิน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอหวัหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (กรมชลประทาน ,2542) จะด าเนินการแก้ไขปัญหาในรูปแบบบูรณาการ      
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ซ่ึงทุกหน่วยงานของส่วนราชการจะต้องร่วมกนัด าเนินการ เช่น เทศบาลต าบลหัวหิน กรมทาง

หลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย  และกรมชลประทาน ดงันั้นเพื่อให้การพิจารณาโครงการแกไ้ข

ปัญหาน ้ าท่วมในเขตเทศบาลต าบลหวัหิน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ กรมชลประทาน โดยส านกั

ชลประทานท่ี 14 จึงไดมี้การศึกษาพิจารณาความเหมาะสมเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 

ไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑต์ามมาตรฐานของการออกแบบระบบระบายน ้าเมืองต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 20 ต  าแหน่งโครงการแก้ไขปัญหาน ้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และวงัไกลกังวล            
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2549 
ท่ีมา: กรมชลประทาน 
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ภาพท่ี 21 โครงการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน และวงัไกลกงัวล อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ พ.ศ. 2549  
ท่ีมา: กรมชลประทาน 
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โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายนครปฐม-ชะอ า 

โครงการมอเตอร์เวย์ สายนครปฐม-ชะอ า (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ,2561) 
โครงการมอเตอร์เวย ์สายนครปฐม-ชะอ า (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ,2561) ระยะทาง 109 
กิโลเมตร และมีเงินลงุทน 63,998 ล้านบาท โดยได้รับการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการเร่งด่วน     
Action Plan ปี 2560  โดยเอกชนลงทุนทั้งโครงการ รูปแบบ PPP Net Cost คือรัฐเวนคืนท่ีดิน ส่วน
เอกชนลงทุนงานก่อสร้าง ด าเนินการ บ ารุงรักษาและท่ีพกัริมทางหลวง มูลค่าลงทุน 54,510 ลา้น
บาท  โดยเอกชนไดส้ัมปาน 30 ปี รายไดจ้ากค่าผา่นทางและรายไดจ้ากท่ีพกัริมทางตลอดอายสุัญญา
ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความวา่จะสามารถน าโครงการท่ีกรมเวนคืนท่ีดินให้
สัมปทานเอกชนไดห้รือไม่เน่ืองจากท่ีผา่นมากรมยงัไม่เคยมีการลงทุนลกัษณะน้ีมาก่อนทั้งน้ีคาดวา่
จะได้ขอ้สรุปก่อนเสนอให้คณะกรรมการ PPP อนุมติัตน้ปี 2560 เพื่อเปิดประมูลหาเอกชนลงทุน
ก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะได้บริษทัเอกชนปลายปี 2560 เซ็นสัญญาก่อสร้างปี 2561 แล้วเสร็จ
พร้อมเปิดใหบ้ริการปี 2565ท่ีดิน ส่วนเอกชนลงทุนงานก่อสร้าง ด าเนินการ บ ารุงรักษาและท่ีพกัริม
ทางหลวง มูลค่าลงทุน 54,510 ลา้นบาท  โดยเอกชนได้สัมปาน 30 ปี รายได้จากค่าผ่านทางและ
รายไดจ้ากท่ีพกัริมทางตลอดอายุสัญญาขณะน้ีอยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าจะ
สามารถน าโครงการท่ีกรมเวนคืนท่ีดินให้สัมปทานเอกชนไดห้รือไม่เน่ืองจากท่ีผา่นมากรมยงัไม่
เคยมีการลงทุนลกัษณะน้ีมาก่อนทั้งน้ีคาดวา่จะไดข้อ้สรุปก่อนเสนอให้คณะกรรมการ PPP อนุมติั
ตน้ปี 2560 เพื่อเปิดประมูลหาเอกชนลงทุนก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะได้บริษทัเอกชนปลายปี 
2560 เซ็นสัญญาก่อสร้างปี 2561 แลว้เสร็จพร้อมเปิดใหบ้ริการปี 2565 
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ภาพท่ี 22 ต าแหน่งเส้นทางโครงการถนนมอเตอร์เวย ์นครปฐม-ชะอ า พ.ศ.2561 
ท่ีมา: http://www.realist.co.th/blocg/มอเตอร์เวยน์ครปฐม-ชะอ า 
https://baania.com/th/article/มอเตอร์เวยส์ายนครปฐม-ชะอ า 
 

โครงการถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน  
รถไฟความเร็วสูง (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ,2561) โครงการน้ีอยู่ระหว่างการเร่ง

ผลกัดนัจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรท่ีจงัหวเัพชรบุรีให้เป็นอีกหน่ึงโครงการเมกะ

โปรเจ็กตท่ี์จะช่วยอ านวยความสะดวกดา้นการเดินทางและการท่องเท่ียวจากกรุงเทพมหานครเช่ือม

ไปสู่พื้นท่ีภาคใต ้รถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-หวัหิน ระยะทาง 211 กิโลเมตร กรอบวงเงิน

ลงทุนโครงการ แบ่งเป็นค่าจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน 4,848 ลา้นบาท ค่างานโยธา 69,571 ลา้นบาท ค่างาน

ระบบรถไฟฟ้า 14,254 ล้านบาท และค่าขบวนรถ 11,450 ล้านบาท รวมเป็นงบทั้งส้ินกว่า 1 แสน

ลา้นบาทโดยรถไฟฟ้าเส้นทางน้ีจดัเป็นการด าเนินงานระยะท่ี 1 ของโครงการรถไฟความเร็วสูงสาย

ใต ้(กรุงเทพฯ-ปาดงัเบซาร์) เร่ิมตน้โครงการจากสถานีบางซ่ือไปตามแนวเส้นทางรถไฟสายใต ้               

มีทั้งเส้นทางยกระดบัและระดบัดิน ผา่นจงัหวดันครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และไปส้ินสุดท่ีสถานีหวั

หิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี 4 สถานี คือสถานีนครปฐม สถานีราชบุรี สถานีเพชรบุรี และสถานี

หวัหิน 
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ในส่วนการใชพ้ื้นท่ีตามแนวเขตทางนั้นไดก้ าหนดวา่จะมีสถานีศูนยซ่์อมบ ารุง อาคาร

จอดแลว้จร และจะมีการเวนคืนจ านวน 897 แปลง คิดเป็นเน้ือท่ีส าหรับการเวนคืนประมาณ 900 ไร่ 

และมีอาคารส่ิงปลูกสร้างจ านวน 272 หลงั คาดว่าเม่ือเปิดให้บริการตามผลการศึกษาในปี 2566      

จะมีปริมาณผูโ้ดยสารประมาณ 1 หม่ืนคนต่อวนัทั้งน้ีรถไฟความเร็วสูงเส้นทางน้ีตามผลการศึกษา

ไดมี้การวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนโครงการตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ )คณะกรรมการพีพีพี (ท่ีปรึกษาไดด้ าเนินการเลือกการร่วมลงทุนใน

รูปแบบ   PPP กบัเอกชนใน 3 ทางเลือกน าเสนอรัฐบาล ไดแ้ก่ รูปแบบท่ี 1 Net Cost คือ รัฐลงทุนค่า

จดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน 4,848 ลา้นบาท ส่วนเอกชนลงทุนงานโยธา และงานระบบรถไฟฟ้าและขบวน

รถ     โดยมีเงินสนบัสนุนภาครัฐ (Subsidy) 80,283 ลา้นบาท รูปแบบท่ี 2 Net Cost รัฐลงทุนค่าจดั

กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 4,848 ล้านบาท และงานโยธา 69,571 ล้านบาท ส่วนเอกชนลงทุนงานระบบ

รถไฟฟ้าและขบวนรถ โดยมีเงินสนบัสนุนภาครัฐ 19,579 ลา้นบาท และรูปแบบท่ี 3 Gross Cost คือ 

รัฐลงทุนค่าจดักรรมสิทธ์ิท่ีดินและงานโยธา ส่วนเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถ 

โดยรัฐเป็นผูจ้ดัเก็บรายไดแ้ละจ่ายเงินใหเ้อกชนในรูปแบบท่ีตกลงกนัไว ้
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (อ าเภอหัวหิน จังหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ีอง ก าหนดเขตพื้นท่ีและ
มาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในบริเวณพื้นท่ีอ าเภอบา้นแหลม อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง 
และอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี อ าเภอหัวหิน และอ าเภอปราณบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ์        
พ.ศ. 2561 บังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิ เศษ 152 ง วนัท่ี  29 มิถุนายน 2561 
(ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม,2561) 

การประกาศเขตพืน้ทีคุ้่มครองส่ิงแวดล้อม 

1. พื้นที่ คุ้มครองส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีการประกาศเขตพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง พื้นท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดข้ึนโดยอาศยัอ านาจตามในมาตรา 43-45 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นกลไกทาง

กฎหมายท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัหรือยบัย ั้งการด าเนินการตามโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินใด ๆ ซ่ึงเป็นการอนุรักษฟ้ื์นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าควรแก่การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม           

ทั้งทางดา้นธรรมชาติ และศิลปกรรมใหด้ ารงอยูแ่ละใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

2. เจตนารมณ์ของการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม เพื่อป้องกนั อนุรักษ์

บ ารุง รักษา คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้อยู่ได้อย่างสมดุลตามระบบนิเวศ

ธรรมชาติ และคงความสมบูรณ์เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ใช้ต่อไปในอนาคต รวมทั้ งแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี และเป็นมาตรการเสริมใหก้ฎหมายอ่ืนในการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. หลักเกณฑ์ในการก าหนดเขตพื้นที่ คุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43 และมาตรา 45 ได้ก าหนด

ลกัษณะพื้นท่ีท่ีเขา้ข่ายเป็นเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ไว ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

                 1) มาตรา 43 พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะตาม มาตรา 43 

                   -  พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีตน้น ้าล าธาร 

 -  พื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืนโดยทัว่ไป 

 -  พื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติท่ีอาจถูกท าลายหรืออาจได้รับผลกระทบ

จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยไ์ดโ้ดยง่าย                  
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 -  พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอนัควรแก่การอนุรักษแ์ละพื้นท่ีนั้น 

ยงัมิได้ถูกประกาศก าหนดให้ เป็นเขตอนุรักษ์โดยก าหนดให้ รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีคุม้ครอง

ส่ิงแวดลอ้ม                  

2) มาตรา 45 พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะ ตามมาตรา 45 

                   -  พื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผงัเมืองรวม เขตผงัเมืองเฉพาะ เขต

ควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม เขตควบคุมมลพิษ 

                  โดยท่ีเขตพื้นท่ีเหล่านั้ นต้องมีสภาพปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต      

ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งได้รับการแก้ไขโดยทนัทีและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีอ านาจตามกฎหมาย

หรือไม่สามารถท่ีจะท าการแกไ้ขปัญหาได ้

                  โดยก าหนดใหรั้ฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมติัเขา้ด าเนินการเพื่อใชม้าตรการคุม้ครองอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง

ตามมาตรา 44 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีลกัษณะพื้นท่ีท่ี

เขา้ข่ายตาม มาตรา 44 

4. หลักเกณฑ์การก าหนดมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม มาตรา 44 แห่งพระราช 

บญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ใชม้าตรการคุม้ครอง

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างในเขตพื้นท่ีท่ีก าหนดเป็นเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดล้อม ตาม

มาตรา 43 และมาตรา 45 ดงัต่อไปน้ี 

                  1. ก าหนดการใช้ประโยชน์ใน ท่ี ดิน เพื่ อ รักษาสภาพธรรมชาติห รือมิให้

กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ หรือคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม 

                  2. ห้ามการกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจเป็นอนัตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบ

ในทางเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ของพื้นท่ีนั้นจากลกัษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อ

คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม 

                  3. ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการท่ีจะด าเนินการในพื้นท่ีนั้น

ตอ้งเสนอรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

                  4. ก าหนดวธีิจดัการโดยเฉพาะส าหรับพื้นท่ีนั้น รวมทั้งการก าหนดขอบเขต หนา้ท่ี

และความรับผดิชอบของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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                  5. ก าหนดมาตรการคุม้ครองอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นท่ี

นั้น 

6. การก ากับดูแลพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม การก ากบัดูแลพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 

มีหลายระดบั ดงัน้ี 

                 1.  ระดับนโยบาย 

                    1.1  คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีหน้าท่ีก ากบั ดูแล และเร่งรัดให้มี     

การตรากฎหมายประกาศหรือค าสั่งท่ีจ  าเป็น เพื่อให้กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมมีความสมบูรณ์ และติดตามก ากับการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้

คณะกรรมการตามท่ีได้มอบหมายในส่วนของพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะให้ความ

เห็นชอบการประกาศเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 43 และ 45 และให้ความเห็นชอบต่อ           

การประกาศเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามมาตรา 44 แห่งพราะราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไป 

                   1.2  คณะอนุกรรมการพิจารณาการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ีคุม้ครอง

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นคณะอนุกรรมการฯ ภายใตค้ณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ มีหน้าท่ีพิจารณา

กลัน่กรองความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีสมควรก าหนดเป็นเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม พิจารณา

กลั่นกรองความเหมาะสมของมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ท่ีจะก าหนดในกฎกระทรวงและ

ประกาศกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติในแต่ละพื้นท่ี ก ากบัติดตามการด าเนินการเพื่อการจดัการและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มใน

เขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดล้อมท่ีบงัคบัใช้แล้วในทุกพื้นท่ี และเสนอแนะแนวทางการด าเนินการ

แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย

ท่ีใชบ้งัคบัในพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 

                 2. ระดับพืน้ที ่ 

                    2.1 คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้

และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม แต่งตั้งโดย

กฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยออกเป็นประกาศ

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ตามมาตรา 48 มีหน้าท่ีพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

เบ้ืองตน้และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามประเภทและขนาดโครงการ ท่ีก าหนด

ไวใ้นมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดล้อมในแต่ละพื้นท่ี องค์ประกอบคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย     
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ผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นประธาน ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

เป็นเลขานุการ 

                    2.2 คณะกรรมการก ากบัดูแลและติดตามผลการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม แต่งตั้ง

โดยกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยออกเป็นประกาศ

กระทรวงมีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และใหค้วามเห็นชอบการน ามาตรการต่างๆ ท่ีใช้

ในการคุม้ครองส่ิงแวดล้อมไปสู่การปฏิบติั โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน ผูอ้  านวยการ

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเป็นเลขานุการ 

7. บทก าหนดโทษในเขตพืน้ทีคุ้่มครองส่ิงแวดล้อม 

                 มาตรา 99  ผูใ้ดบุกรุกหรือครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือเขา้ไป

กระท าดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการท าลาย ท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

ศิลปกรรมอนัควรแก่การอนุรักษ ์หรือก่อใหเ้กิดมลพิษอนัมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในเขต

พื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดตามมาตรา 43  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่

เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

                 มาตรา 100 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 44 

หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 45 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน

หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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ภาพท่ี 24 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีมา: http://www.onep.go.th/ 
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ตารางท่ี 10 สรุปโครงการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

นโยบายและยุทธศาสตร์ 

ผลกระทบต่อ 
จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ผลกระทบต่อ
พ้ืนที่ 

เมืองหัวหิน 
ประเดน็ที่ส าคัญ 

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม 
โครงการแกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมในเขตเทศบาลเมือง
หวัหิน และวงัไกลกงัวล 
อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  พ .ศ.2549  

 ✓  ✓   โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือป้องกันและบรรเทา
อุทกภยัในเขตเมืองหัวหิน โดยเป็นโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2549 

โครงการก่อสร้าง
มอเตอร์เวย ์สาย
นครปฐม-ชะอ า 
 

 ✓   ✓  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อให้โครงสร้าง
พ้ืนฐานมีความเช่ือมโยงและมีขีดความสามารถ
ในการรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค โดยโครงการ
ส้ินสุดท่ีอ  าเภอชะอ า จังหวดัเชรบุรี โดยเป็น
โครงการท่ีอ  านวยความสะดวกใหก้บัผูสั้ญจรไป
มาและนักท่องเท่ียวท่ีจะมาเยือนเมืองหัวหินได้
เป็นอยา่งดี 

โครงการถไฟความเร็ว
สูง เส้นทางกรุงเทพฯ-
หวัหิน 

 ✓  ✓   การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อให้โครงสร้าง
พ้ืนฐานมีความเช่ือมโยงและมีขีดความสามารถ
ในการรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค โดยเป็น
โครงการท่ีมีจุดส้ินสุดท่ีเมืองหัวหิน และเป็น
โครงการท่ีอ  านวยความสะดวกใหก้บัผูสั้ญจรไป
มาและนกัท่องเท่ียวท่ีจะมาเยอืนเมืองหวัหินได ้

ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  เ ร่ี อ ง 
ก าหนดเขตพ้ืนท่ีและ 
ม า ต ร ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง
ส่ิงแวดลอ้ม ฯ 

✓   ✓   การบุกรุกหรือครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม่
ชอบดว้ยกฎหมายหรือเขา้ไปกระท าดว้ยประการ
ใดๆ อัน เป็นการท าลาย ท าให้ สูญหายหรือ
เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรม
อนัควรแก่การอนุรักษ ์หรือก่อใหเ้กิดมลพิษอนัมี
ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ี
คุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลกระทบ
ต่อการพฒันาในพ้ืนท่ีโครงการ 



 
 

 

บทที ่5  
สภาพทัว่ไปเทศบาลเมืองหัวหิน 

 

ข้อมูลทัว่ไปของเมืองหัวหิน 
เทศบาลเมืองหัวหิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ติดกบัทะเลอ่าวไทย พื้นท่ีมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ทิศตะวนัตกเป็นภูเขา พื้นท่ีลาดเอียงลงสู่
ทะเลอ่าวไทย มีพื้นท่ีรวม 86.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 53,975 ไร่ มีถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 
4) ตดัผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใตย้าวประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 230 
กิโลเมตร ลกัษณะพื้นท่ีเป็นชุมชนเมืองหนาแน่นและการพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ 3 และมีชุมชน
ท่ีกระจดักระจายไม่หนาแน่นห่างไกลออกไป พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีว่างและ
พื้นท่ีเขตทหาร การขยายตวัของเมืองมีลกัษณะเป็นแนวยาวไปตามถนนเพชรเกษม มีสถานท่ีท่องเท่ียว
หลายแห่ง มีโรงแรม บา้นพกั ร้านอาหารและสถานประกอบการท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจ านวนมาก 
ในปีหน่ึง ๆ จึงมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวจ านวนประมาณเกือบ 2 ลา้นคน ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพดัใน
ทอ้งถ่ิน ปีละกวา่ 6 พนัลา้นบาทเทศบาลเมืองหวัหิน เป็นท่ีตั้งของเขตพระราชฐาน คือ วงัไกลกงัวลซ่ึง
ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับอยู ่
เทศบาลเมืองหวัหินเป็นเขตควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 
(พ.ศ. 2539) และเป็นเขตพื้ นท่ี ท่ี ใช้มาตรการคุ้มครองส่ิ งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2547  

 
ขอบเขตพืน้ที่เทศบาล 
อ าเภอ หัวหินตั้ งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์  ห่ างจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 185 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ประมาณ           
92 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 824.60 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เทศบาลต าบล และ      
5 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) อาณาเขตปกครองของเทศบาลเมือง หัวหินครอบคลุมพื้นท่ี         
2 ต าบล คือต าบลหวัหิน และต าบลหนองแก 

ทิศเหนือ  จรดเทศบาลเมืองชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
ทิศใต ้ จรดอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ทิศตะวนัตก จรดต าบลทบัใตแ้ละต าบลหินเหล็กไฟ 
ทิศตะวนัออก จรดทะเลอ่าวไทย 
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ภาพท่ี 25 ท่ีตั้งเทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: การวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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สภาพภูมิประเทศในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 
อ าเภอหวัหินตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขาตะนาวศรีและอ่าวไทย มีส่วนกวา้งประมาณ         

60 กิโลเมตร ลกัษณะพื้นท่ีทัว่ไป ทางตะวนัตกซ่ึงติดต่อกบัสหภาพพม่าเป็นทิวเขาสูงประกอบดว้ย
ป่าไม ้พื้นท่ีค่อย ๆ ลาดต ่า ลงมาทางตะวนัออกเป็นป่าละเมาะเล็ก ๆ จนจรดชายฝ่ังทะเล เหมาะแก่
การกสิกรรมและเล้ียงสัตว์ มีเกาะเล็กอยู่ทางทิศใต้ของเขาตะเกียบ 1 เกาะ คือเกาะสิงห์โต มี
ทรัพยากร ธรรมชาติ ไดแ้ก่ ป่าไม ้และแร่หินควอทซ์ 

ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปของเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดย 
สภาพพื้นท่ีมีลกัษณะดา้นแคบ และยาวในแนวทิศตะวนัตก-ทิศตะวนัออก ดาันตะวนัตกจะเป็นภูเขา
สลบัซบัซ้อนมากมายเป็นพื้นท่ีป่าเขาและลาดเนินต่าง ๆ ลาดเอียงลงมาทางทิศตะวนัออกจรดทะเล
อ่าวไทย บริเวณดา้นตะวนัออกจะเป็นท่ีราบสลบักบัเนินสูงต ่า เล็กน้อย ซ่ึงเป็นแหล่งการผลิตภาค
การเกษตรท่ีส าคญั คือ สับปะรด และอ้อย บริเวณท่ีติดต่อกับอ่าวไทย มีฝ่ังทะเลยาวตลอด 22 
กิโลเมตรเป็นแหล่ง ท่องเท่ียวชายทะเลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยงัเป็นแหล่ง
อาชีพประมงซ่ึงเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของอ าเภอหวัหิน 
 

สภาพภูมิอากาศ 
อ าเภอหวัหิน อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมท่ีพดัเวยีนประจ าฤดูกาล 2 ชนิด คือ        

พดัจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว เรียกวา่ฤดูลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของ
ลมน้ีท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเยน็ แต่ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกโดยเฉพาะทาง
ตอนล่างของภาคจะมีฝนตกชุกมาก เน่ืองจากไม่มีภูเขากั้น ท าให้ไดรั้บอิทธิพลจากลมท่ีพดัผา่นทะเลจีน
ใต้และอ่าวไทยอย่างเต็มท่ี ส่วนอ าเภอหัวหินอยู่ทางตอนบนของภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก ลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือจึงพดัเขา้สู่อ าเภอน้ีเป็นบริเวณแคบ ท าให้มีฝนตกนอ้ยในช่วงฤดูหนาว อากาศส่วน
ใหญ่จึงคลา้ยคลึงกบัภาคกลางคือมีอากาศเยน็เป็นคร้ังคราว และมีฝนตกชุกในช่วงตน้ฤดู ส่วนมรสุมอีก
ชนิดหน่ึงคือมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ลมน้ีจะพดัประจ าในช่วงฤดูฝน และเป็นลมท่ีพดัผ่านมหาสมุทร
อินเดียจึงท าให้ระเทศไทยมีฝนตกมาก แต่เน่ืองจากอ าเภอหัวหินอยู่หลงัทิวเขาตะนาวศรีซ่ึงปิดกั้นทาง
ลมน้ีไวจึ้งเป็นท่ีอบัฝน มีฝนตกน้อยในช่วงฤดูฝน ฝนส่วนใหญ่จะตกมากในช่วงฤดูหนาว คือระหว่าง
เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 

เน่ืองจากอ าเภอหัวหินอยู่ทางตอนบนของภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก ลักษณะอากาศจึง
คลา้ยคลึงกบัภาคกลาง แต่เน่ืองจากอยูใ่กลท้ะเลจึงไดรั้บไอน ้าและความชุ่มช้ืนจากทะเลในฤดูมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัผา่นอ่าวไทยท าให้ไม่หนาวมากในฤดูหนาว และไม่ร้อนมากในฤดูร้อน 
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีประมาณ 27.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31.3 องศาเซลเซียส 
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อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 23.5 องศาเซลเซียส เคยตรวจอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนได ้37.2 องศาเซลเซียส 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2509 แต่ในเดือนมิถุนายนซ่ึงอยู่ในช่วงฤดูฝนเคยวดัอุณหภูมิไดสู้งสุดใน
รอบปีคือวดัได้ 37.5 องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 12 พ.ศ. 2506 อุณหภูมิต ่าสุดท่ีวดัได้ 13.9 องศา
เซลเซียส เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2498 และ 30 ธนัวาคม 2518 

อ าเภอหัวหินมีฝนตกทุกเดือนตลอดปี แต่ปริมาณฝนรวมทั้งปีอยู่ในเกณฑ์แล้งจดั
เพราะภูมิประเทศของอ าเภอหัวหินอยู่ในสภาพอบัฝน ในฤดูมาสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจงัหวดั     
ต่าง ๆ  ทางภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกซ่ึงอยู่ทางตอนล่างจะมีฝนตกชุก แต่อ าเภอหัวหินจะมีฝนตกน้อย
เพราะมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือผา่นบริเวณอ่าวไทยเป็นบริเวณแคบและทิวเขาดา้นตะวนัออกปิด
กั้นท าให้มรสุมน้ีมีก าลงัอ่อน ปริมาณฝนท่ีตกในช่วงมรสุมน้ีจึงมีปริมาณน ้ านอ้ย ส่วนในฤดูมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้ฝนก็ยงัมีปริมาณนอ้ยเพราะบริเวณดา้นตะวนัตกของอ าเภอมีแนวเขาตะนาวศรีเป็น
พืดยาวปิดกั้นกระแสลมและความชุ่มช้ืนจากมรสุมน้ีไม่เตม็ท่ี  

ปริมาณฝนในช่วงน้ีจึงมีน้อย จ านวนฝนรวมเฉล่ียตลอดปีของของอ าเภอหัวหินจึงอยูใ่น
เกณฑ์ฝนน้อย ตลอดปีเฉล่ียประมาณ 131.1 มิลลิเมตร ฝนตกเฉล่ีย 120 วนั เดือนท่ีมีฝนตกชุกท่ีสุดคือ 
เดือนตุลาคมปริมาณในเฉล่ียประมาณ 231.1 มิลลิเมตร และมีฝนตก 17 วนั ฝนตกสูงสุด 24 ชั่วโมง       
เคยตรวจได ้429.2 มิลลิเมตร  เม่ือวนัท่ี 22 พศฤจิกายน 2512 
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ภาพท่ี 26 ลกัษณะภูมิประเทศของเทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: การวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ภาพท่ี 27 แหล่งน ้าธรรมชาติในเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: การวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ประวตัิและความเป็นมา เทศบาลเมืองหัวหิน 
 ในอดีตท่ีผา่นมาหวัหินเป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ จ านวนราษฎรมีไม่มาก ประกอบอาชีพ 

ทางด้านการประมง ต่อมาราษฎรในเขตทอ้งถ่ินอ่ืน เช่น จงัหวดัเพชรบุรี และจงัหวดัใกลเ้คียงได้
อพยพเขา้มาเพื่อท ามาหากิน และประกอบอาชีพในหมู่บา้นดงักล่าวมากข้ึน ท าให้ชมชุนเล็ก ๆ แห่งน้ี
ขยายตั วให ญ่ ข้ึ น  มี ความ เจ ริญ ม าก ข้ึ น  จึ งได้ มี ก ารส ร้ างท างรถ ไฟ ส ายใต้ ม าถึ งหั ว
หิน เม่ือ พ .ศ.  2454 ตลอดจนได้มีการสร้างต าหนักบ้านพกัตากอากาศของพระบรมวงศานุวงศ์และ
เจา้นายชั้นผูใ้หญ่ข้ึนในหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก และการรถไฟแห่งประเทศไดก่้อสร้าง โรงแรม
รถไฟ ซ่ึงเป็นโรงแรมชั้นหน่ึงมีมาตรฐานเป็นท่ีเชิดหนา้ชูตาของชาวหวัหิน เพื่อบริการนกัท่องเท่ียวท่ีมา
พกัผอ่นตากอากาศในพื้นท่ีเม่ือ พ .ศ.  2468 

ชายทะเลหวัหินมีกลุ่มหินกระจดักระจายอยูอ่ยา่งสวยงาม ทั้งท่ีดินก็มีความอุดม 
สมบูรณ์เหมาะส าหรับท าไร่ท านาการประมง บรรพชนเหล่าน้ีจึงเป็นเสมือนผูท่ี้ลงหลกัปักเสาสร้าง
บา้นหัวหินข้ึน จนกลายเป็นหมู่บา้นท่ีเรียกกนัแต่แรกว่า “บา้นสมอเรียง” ในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาล ท่ี  7 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ  ให้ส ร้างพระราชวังไกลกังวลข้ึน
เม่ือ พ .ศ.  2469 เพื่อใช้เป็นสถานท่ีแปรพระราชทานเสด็จมาประทบัแรมในห้วงฤดูร้อนและสร้าง
เสร็จเม่ือ พ .ศ.  2473 สถานท่ีแห่งน้ีนบัเป็นสัญลกัษณ์อนัสง่างามทรงคุณค่าและเป็นท่ีภาคภูมิใจเชิดหนา้ชู
ตาของชาวหัวหินมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี ในปัจจุบนัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวสมเด็จพระนางเจา้สิริ
กิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดเ้สด็จฯ มาประทบั ณ วงัไกลกงัวล เป็นการถาวร 

พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธ์ิ (พระองค์เจา้ชายกฤษดาภินิหาร ตน้ราช
สกุล กฤดากร) เป็นเจ้านายพระองค์แรกท่ีสร้างต าหนักหลังใหญ่ชายทะเลด้านใต้ของหมู่หิน 
(ปัจจุบนัอยู่ติดกบัโรงแรมโซฟิเทล ฯ) และประทานช่ือต าหนกัว่า “แสนส าราญสุขเวศน์” ปัจจุบนั 
คือ  Baan Laksasubha ต่อมาทรงปลูกอีกหลงัหน่ึงแยกเป็น แสนส าราญ และ สุขเวศน์ เพื่อไวใ้ช้รับ
เสด็จเจา้นาย พร้อมกบัทรงสร้างเรือนขนาดเล็กใตถุ้นสูงอีกหลายหลงั ซ่ึงต่อ ๆ มาคือ “บงักะโลสุข
เวศน”์ ทรงขนานนามหาดทรายบริเวณต าหนกัและหาดถดั ๆ ไปทางใตเ้สียใหม่วา่ “หวัหิน” เป็นคน
ละส่วนกบับา้นแหลมหินเดิม โดยมีกองหินชายทะเลเป็นท่ีหมายแบ่งเขต ซ่ึงบา้นแหลมหินเดิมมีเขต
ดา้นใตถึ้งเพียงแค่ตน้เกดใหญ่ชายทะเล (ปัจจุบนัอยู่หน้าโรงแรมโซฟิเทล ฯ มีศาลเทพารักษ์ใหญ่) 
เท่านั้น ไม่ถึงท่ีดินของเสด็จในกรมฯ คร้ันเม่ือวนัเวลาผ่านไป ช่ือ “หัวหิน” ก็แผ่คลุมทั้งหาดทั้ง
ต าบลจนขยายเป็นอ าเภอหวัหิน 
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ส่วนท่ีดินแปลงท่ีอยูต่รงหมู่หินชายทะเล เป็นของสมเด็จเจา้ฟ้าจกัรพงษภู์วนาถ กรม 
หลวงพิษณุโลกประชานาถ ซ่ึงทรงสร้างต าหนักใหญ่ข้ึนถึงสองคร้ัง คร้ังแรกคือต าหนักขาว คร้ัง
หลังคือต าหนักเทาและเรือนเล็กอีกหลายหลัง ซ่ึงก็คือบ้านจกัรพงษ์ในเวลาต่อมา ปัจจุบันคือ
โรงแรมเมเลีย   ซ่ึงไดเ้ปล่ียนผูด้  าเนินการเป็นโรงแรมฮิลตนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28 สภาพเมืองหวัหินในอดีต 
ท่ีมา: http://www.huahin.go.th/huahin/about_history.php 
 

ในช่วงเวลาเดียวกนักบัการสร้างพระราชวงัไกลกงัวล พระเจา้บรมวงศเ์ธอ                
กรมพระก าแพงเพช็รอคัรโยธิน ตน้ราชสกุลบุรฉตัร ก็ไดจ้ดัสร้างตลาดฉตัร์ไชยข้ึนในท่ีดินพระคลงั    
ขา้งท่ีโดยออกแบบให้มีหลงัคารูปโคง้คร่ึงวงกลมต่อเน่ืองกนั 7 โคง้ เพื่อส่ือความหมายวา่เป็นการ
สร้างข้ึนในรัชกาลท่ี 7 ทั้งตวัอาคารและแผงขายสินคา้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตวัตลาดโล่งอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก และจดัว่าเป็นตลาดท่ีถูกสุขลกัษณะท่ีสุดของประเทศไทยในขณะนั้น ช่ือตลาด
ฉตัร์ไชยน้ีมาจากพระนามเดิมของพระองค์ คือพระองคเ์จา้บุรฉตัรไชยากรนัน่เอง ต่อมาตลาดฉตัร์
ไชยและโรงแรมรถไฟ หรือโฮเตล็หวัหินก็กลายเป็นสัญลกัษณ์ของชายทะเลหวัหิน ส่วนพระราชวงั
ไกลกงัวลนั้นถือวา่เป็นสถานท่ีอนัควรสักการะบูชา มากกวา่จะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 

นับตั้งแต่มีการสร้างทางรถไฟสายใต้แล้วเสร็จ เช่ือมต่อกับชายแดนของประเทศ
มาเลเซีย หัวหินก็มีช่ือเสียงวา่เป็นสถานท่ีพกัตากอากาศอนัลือช่ือของไทย ซ่ึงนกัท่องเท่ียวนิยมมา
พักผ่อน ว่ายน ้ า ตกปลา และตีกอล์ฟเน่ืองจากมีสนามกอล์ฟ หัวหินรอยลักอล์ฟ ซ่ึงจัดเป็น           
สนามกอล์ฟระดบัมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยอีกดว้ย ช่ือเสียงของหวัหินนั้น เติบโต
เคียงขา้งมากบัโรงแรมรถไฟก็วา่ได ้ต่อมามีการสร้างบงักะโลข้ึนคือ เซ็นทรัลหวัหินวลิเลจ ซ่ึงไดถู้ก
คดัเลือกใหเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศเร่ือง “Devil's Paradise” เช่นเดียวกบัโรงแรมรถไฟ
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หัวหิน ซ่ึงใช้เป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศเร่ือง “The Killing Fields” โดยเป็นการจ าลอง
สถานท่ีคือ โรงแรมชั้นน าในกรุงพนมเปญในยุคสงคราม หัวหินได้ยกฐานะเป็นก่ิงอ าเภอหัว
หิน ข้ึนกบัอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เม่ือ พ .ศ. 2475และต่อมาทางราชการไดย้กฐานะ
ก่ิงอ าเภอหวัหินข้ึนเป็นอ าเภอหวัหินจงัหวดั ประจวบคีรีขนัธ์ เม่ือ พ .ศ.  2492 

พื้นท่ีในเขตผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน เป็นท่ีลุ่มต ่าสลับท่ีดอน ซ่ึงอยู่ระหว่างภูเขา
ทางดา้นทิศตะวนัตก และติดกบัทะเลทางดา้นทิศตะวนัออก ดงันั้นพื้นท่ีจึงมีความลาดเอียงจากดา้น
ตะวนัตก สู่ด้านตะวนัออก ชุมชนเทศบาลต าบลหัวหิน ตั้งอยู่ต  าบลหัวหิน บริเวณ ตอนกลางของ
พื้นท่ีเป็นศูนย ์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การบริหารการปกครอง และการท่องเท่ียวของจงัหวดั 
เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของกิจกรรมส าคญัต่าง ๆ เทศบาลเมืองหัวหิน ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของอ าเภอ
หัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ติดกับทะเลอ่าวไทย พื้นท่ีมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า             
ทิศตะวนัตกเป็นภูเขา พื้นท่ีลาดเอียงลงสู่ทะเลอ่าวไทย มีพื้นท่ีรวม 86.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 
53,975 ไร่ มีถนน เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ตดัผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใตย้าวประมาณ             
22 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 230 กิโลเมตร ลักษณะพื้นท่ีเป็นชุมชนเมือง
หนาแน่นและการพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ 3 และมีชุมชนท่ีกระจดักระจายไม่หนาแน่น
ห่างไกลออกไป  

พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีวา่งและพื้นท่ีเขตทหาร การขยายตวัของ 
เมืองมีลกัษณะเป็นแนวยาวไปตามถนนเพชรเกษม มีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง มีโรงแรม บา้นพกั 
ร้านอาหารและสถานประกอบการท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจ านวนมาก ในปีหน่ึง ๆ จึงมีนกัท่องเท่ียว
เขา้มาเท่ียวจ านวนประมาณเกือบ 2 ลา้นคน ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพดัในทอ้งถ่ิน ปีละกว่า 6 พนัลา้น
บาทเทศบาลเมืองหวัหิน เป็นท่ีตั้งของเขตพระราชฐาน คือ วงัไกลกงัวลซ่ึงปัจจุบนัพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ประทบัอยู ่เทศบาลเมืองหวัหินเป็นเขต
ควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2539) และเป็นเขต
พื้นท่ี ท่ีใช้มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2547  

ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานและการขยายตวัของชุมชน พื้นท่ีในเขตผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน  
เป็นท่ี ลุ่มต ่ าสลับท่ีดอน ซ่ึงอยู่ระหว่างภูเขาทางด้านทิศตะวันตก และติดกับทะเลทางด้าน                
ทิศตะวนัออก ดงันั้นพื้นท่ีจึงมีความลาดเอียงจากด้านตะวนัตก สู่ด้านตะวนัออก ชุมชนเทศบาล
ต าบลหวัหิน ตั้งอยูต่  าบลหวัหิน บริเวณตอนกลางของพื้นท่ีเป็นศูนย ์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การ
บริหารการปกครอง และการทองเท่ียวของจงัหวดั เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของกิจกรรมส าคญัต่าง ๆ 
 



  96 

เศรษฐกจิ 
สภาพทางเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองหวัหิน โครงสร้างทางเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจส่วน 

ใหญ่ข้ึนอยู่กับการท่องเท่ียวและการพาณิชยกรรม มีร้านค้าโรงแรม บ้านพกัตากอากาศต่าง ๆ 
จ านวนมาก เป็นแหล่งงานให้แก่คนในทอ้งถ่ิน รายไดข้องทอ้งถ่ินมาจากการท่องเท่ียวเป็นส าคญั 
การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ เป็นท่ีตั้งของสถานีรถไฟ
หัวหินและสนามบินหัวหิน และเป็นเมืองท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆของประเทศ มีศูนยก์ารคมนาคม
ขนส่งและศูนยก์ลางพาณิชยกรรมและเมืองท่องเท่ียวในระดบัประเทศ มาตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะใน
ช่วงเวลาท่ีการเดินทางขนส่งโดยรถไฟมี ส าคญัเป็นอนัดบัตน้ ลกัษณะดงักล่าวท าให้ชุมชนมีการ
ขยายตวัทั้งทางประชากรและทางกายภาพ  

สถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจของเทศบาลหวัหิน                
ท่ีมีแนวโน้มการขยายตวัไปในพื้นท่ีนอกเขตเทศบาลมากกว่าในเขตเทศบาล การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวเป็นผลกระทบทั้งจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว พฒันาพื้นท่ีเพื่อ
รองรับกิจกรรมการท่องเท่ียว มีการปรับปรุงสนามบินหัวหิน การมีเส้นทางเดินรถโดยสารจาก
กรุงเทพไปยงัหวัหินไดโ้ดยตรงการปรับปรุงขยายถนนท่ีเช่ือมต่อกบัอ าเภอหวัหิน ท าใหก้ารเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ ยงัท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินนอกเขตเทศบาลท่ีส่วนใหญ่เดิมเป็นพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีเกษตรกรรมไป
เป็นพื้นท่ีปลูกสร้างเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเท่ียว  

เกษตรกรรมประชาชนท่ีอยู่ด้านทิศตะวนัตกของเขตเทศบาล ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มมีความเหมาะสม ชนิดพื้นท่ีปลูก ไดแ้ก่ สับปะรด มะม่วง ขนุน 
มะพร้าว พืชผกัและไมด้อกไม้ประดบั จ านวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมท่ีอยู่ในเขตเทศบาล 
จ านวน 85 ครัวเรือน พื้นท่ีท าสวน 305 ไร่ พืชท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

มะพร้าว จ านวน 75 ไร่ ผลผลิต 112.50 ตนั/ปี 
มะม่วง จ านวน 230 ไร่ ผลผลิต 23 ตนั/ปี 
พื้นท่ีท าไร่ประมาณ 2,810 ไร่ พืชไร่ท่ีส าคัญ ได้แก่ สับปะรด 2,810ไร่  ผลผลิต 

14,050 ตนั/ปี ซ่ึงสับปะรดเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัพาณิชยกรรมและการบริการ สถาน
ประกอบการดา้นพาณิชยกรรม (ขอ้มูลจากส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์) 

มะม่วง จ านวน แห่ง ไร่ 1,343 แห่ง 
ธนาคาร 19 แห่ง บริษทั 1 แห่ง 
สถานบริการน ้ามนั 26 แห่ง ตลาดสด 1 แห่ง 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 104 แห่ง โรงฆ่าสัตว ์ 1,880 แห่ง 
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ศูนยก์ารคา้หา้งสรรพสินคา้ 2 แห่ง ร้านคา้ต่าง ๆ ผลผลิต แห่ง 
สถานบริการ (ขอ้มูลจากท่ีวา่การอ าเภอหวัหิน) 
โรงแรม 118 แห่ง สถานีขนส่ง 4 แห่ง 
ร้านอาหาร 81 แห่ง อ่ืน ๆ 85 แห่ง 
โรงภาพยนตร์ 1 แห่ง    
ปศุสัตว ์ )ขอ้มูลจากปศุสัตวอ์  าเภอหัวหิน (พื้นท่ีปศุสัตวส่์วนใหญ่จะอยูบ่ริเวณท่ีราบ

เชิงเขา ทางด้านทิศตะวนัตกของเขตเทศบาล โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเล้ียงโคเน้ือ สุกร ไก่ เป็น 
แพะ และปลาต่าง ๆ จ านวนสัตวใ์นพื้นท่ีโดยประมาณดงัน้ี 

โค 4,000 ตวั กระบือ 10 ตวั สุกร 2,800 ตวั 
เป็ด 1,200 ตวั ไก่ 1,500 ตวั    
ประมง  )ขอ้มูลจากประมงอ าเภอหัวหิน (หัวหินในอดีตเป็นหมู่บา้นชาวประมง การ

ท าประมงจึงเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวหัวหิน แต่เม่ือบา้นเมืองเปล่ียนแปลงไปหัวหินไดก้ลายเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั ประกอบกบัความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลลดลง ท า
ให้การประกอบอาชีพประมงลดน้อยลง โดยยงัมีการท าประมงของประชาชนบริเวณชุมชนสมอ
เรียง ชุมชนตะเกียบ และชุมชนเขาเต่า 

แหล่งน ้าสาธารณะเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้า 1 แห่ง พื้นท่ี 300 ไร่ 

ท่าเทียบเรือ/สะพานปลา 2 แห่ง  

ผลผลิตสัตวน์ ้าจบัจากแหล่งน ้าสาธารณะ 3,742 ตนั/ปี  

จ านวนเรือประมงท่ีจดทะเบียน 377 ล า  

สมาคมประมง 1 แห่ง  

กลุ่มประมงพื้นบา้น 1 แห่ง  

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมประเภทท าผลิตภณัฑ์คอนกรีต
บล็อก เสา ร้ัว ปลอก บ่อ รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมไม ้ผลิตภณัฑ์จากไม ้เช่น 
ท าวงกลบ ประตู หนา้ต่าง และสุดทา้ยเป็นอุตสาหกรรมอบปลาหมึกแหง้ ซ่ึงลกัษณะโรงงานจะเป็น
โรงงานขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน 

1. จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 18 แห่ง (มีคนงานตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป 
หรือมีทรัพยสิ์นเกินกวา่ 50 ลา้นบาทข้ึนไป) 

2. จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 45 แห่ง (มีคนงานตั้งแต่ 10 – 49 คนข้ึน
ไป หรือมีทรัพยสิ์นถาวรตั้งแต่ 10 – 50 ลา้นบาท) 
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3. จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 544 แห่ง (มีคนงานต ่ากว่า 10 คน หรือมี
ทรัพยสิ์นถาวรไม่เกิน 1 ลา้นบาท)สภาพทางสังคม เทศบาลเมืองหวัหิน มีชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
หวัหิน มีทั้งหมด จ านวน 35 ชุมชน โดยแยกเป็น 2 ต  าบล  ดงัน้ี 

ต าบลหัวหิน  28  ชุมชน 
 ชุมชนบ่อฝ้าย ชุมชนตะวนัสีทอง 
       ชุมชนวงัไกลกงัวล ชุมชนสมองโพรง 
       ชุมชนประชาร่วมจิตต ์ ชุมชนเขานอ้ย 
      ชุมชนฟ้าสีคราม ชุมชนนาปู่กล ่า 
 ชุมชนรวมสุข ชุมชนประชาสามคัคี 
 ชุมชนพร้อมมิตรพฒันา ชุมชนทางรถไฟ 
 ชุมชนทุ่งยายอ่ึง ชุมชนศาลาร่วมใจ 
 ชุมชนตาลเด่ียว ชุมชนสวนลิง 
 ชุมชนเทพนิมิตร ชุมชนบา้นอ่างน ้า 
 ชุมชนแนบเคหาสน์ ชชุมชนศาลเจา้พอ่เสือ 
 ชุมชนสมอเรียง ชุมชนชายทะเล 
       ชุมชนพูลสุข ชุมชนเพชรสระสรง 
 ชุมชนไร่นุ่น ชุมชนเขาพิทกัษ ์
       ชุมชนกอลฟ์ววิ ชุมชนสนามกอลฟ์ 
ต าบลหนองแก  7  ชุมชน  
       ชุมชนหนองแก  ชุมชนเขาตะเกียบ 
 ชุมชนหวัดอน ชุมชนบา้นใหม่-หวันา 
       ชุมชนเขาเต่า ชุมชนหวัถนน             
 ชุมชนสุริโยทยั 
สภาพทางวฒันธรรม ของเทศบาลเมืองหัวหินประเพณีท้องถ่ินท่ีมีมาแต่เดิม เช่น 

ประเพณีเก่ียวกบัตรุษ สาร์ท ประเพณีก่อเจดียท์ราย ประเพณีท าบุญทุ่ง ประเพณีส่งเคราะห์ทางน ้ า 
การละเล่นทอ้งถ่ินท่ีมีมาแต่เดิม เช่น การเล่นลูกช่วง ข่ีหลงัโยนลูกช่วง ชกัเยอ่ สะบา้ มอญร า มวยทะเล 
เขา้แม่ศรี หรือเขา้ผีต่าง ๆ และท่ีส าคญัการเล่นผีพุ่งใต ้ซ่ึงยงัไม่เคยปรากฏว่ามีการละเล่นชนิดน้ีใน
ทอ้งถ่ินอ่ืน นอกจากท่ีหวัหินเท่านั้น 
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ประชากร 
ประชากรโดยรวมทั้งส้ิน 61,191 คน แยกเป็น ชาย 29,018 คน หญิง 32,173 คน  

(ธนัวาคม 2558) บา้นเรือน จ านวน 33,792 หลงัคาเรือน แยกเป็น 
ต าบลหวัหิน  23,973 หลงัคาเรือน 
ต าบลหนองแก 9,819 หลงัคาเรือนความหนาแน่นของจ านวนประชากร  

612.77 คน/ตารางกิโลเมตร มีอตัราการเพิ่มของประชากรในช่วง 4 ปี ท่ีผา่นมา เฉล่ียร้อยละ 2 ต่อปี 
มีการประมาณการว่าประชากรแฝงในเขตเทศบาลมีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัประชากรตามทะเบียน
ราษฎร การเพิ่มของประชากรมาจากการยา้ยถ่ินเป็นหลกัเน่ืองจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
มีแหล่งสถานศึกษาทุกระดบัการเปล่ียนแปลงดา้นทางประชากร จ านวนประชากรในปัจจุบนั ใน
เขตผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน มีจ านวนประชากร รวมทั้งส้ิน 61,191 คน แยกเป็น ชาย 29,018 คน 
หญิง 32,173 คน (ธันวาคม 2558) ในปี 2543 การขยายตวัของประชากรในอดีตเขตเทศบาลต าบล
หวัหิน ศึกษาจากสถิติจ านวนประชากรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 - 2558 จ านวนประชากรเพิ่มข้ึนทุกปี แต่
เป็นไปอยา่งชา้ ๆ  
 

โครงสร้างพืน้ฐาน  
การคมนาคม การจราจร เทศบาลเมืองหัวหินมีถนนในความรับผิดชอบประมาณ       

430 สาย ความยาวรวมประมาณ 154.89 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 219 สาย ความ
ยาว 58.19 กิโลเมตร ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 83 สาย ความยาว 56.90 กิโลเมตร ถนนลูกรัง      
134 สาย ความยาว 39.80 กิโลเมตร 

 
การเดินทาง 
 รถยนต์   มีรถโดยสารจากกรุงเทพฯ มายงัอ าเภอหวัหิน ดงัน้ี 

                   รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1  ของบริษทัหวัหินปราณฯ ทวัร์  
 รถออกทุก 1 ชัว่โมง 
                   รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 2  ของบริษทัขนส่ง จ ากดั (บ.ข.ส.)  
 และรถร่วม บ.ข.ส. 

      รถไฟ   มีขบวนรถไฟท่ีแล่นมายงัสถานีรถไฟหัวหิน ซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาล 
เช่น 

                   ขบวนรถไฟกรุงเทพฯ สุไหงโกลก  (รถเร็ว) 
                   ขบวนรถดีเซลรางธนบุรี หลงัสวน (รถธรรมดา) 
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                   ขบวนรถด่วนพิเศษกรุงเทพฯ – ยะลา (รถด่วนสปร๊ินเตอร์) 
 เคร่ืองบิน มีเท่ียวบินจากกรุงเทพฯ – หวัหิน จ านวน 21 เท่ียวบินต่อสัปดาห์  
  ใชเ้วลาโดยประมาณ 40 นาที 
     ถนน เทศบาลเมืองหวัหินมีถนนในความรับผดิชอบประมาณ  436  สาย 
        ถนนคอนกรีต 219 สาย ความยาว 58.190 กิโลเมตร 
        ถนนลาดยาง   83 สาย ความยาว 56.902 กิโลเมตร 
        ถนนลูกรัง 134 สาย ความยาว 39.800 กิโลเมตร  
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ภาพท่ี 29 เส้นทางคมนาคมขนส่งเทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: การวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ประปา (ขอ้มูลจากงานผลิต กองการประปา เทศบาลเมืองหวัหิน) เทศบาลเป็นเจา้ของ
กิจการประปา โดยมีกองการประปาเป็นหน่วยด าเนินการ ตั้งอยู ่ถนนด าเนินเกษม อยูติ่ดกบัสถานี
กาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ หลงับา้นพกัผูว้า่ราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปัจจุบนัมีครัวเรือน
ท่ีใชน้ ้าประปา จ านวน  23,533  ครัวเรือน มีระบบผลิตน ้าประปาจ านวน 5 แห่ง 

ไฟฟ้า (ขอ้มูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหัวหิน) เทศบาลดูแลรับผิดชอบให้มี
ไฟฟ้าสาธารณะตามถนน  ชุมชน  และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไปตามชุมชนต่าง ๆ โดยอุดหนุน
งบประมาณให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหัวหินด าเนินการขยายเขต ไฟฟ้าเป็นประจ าทุกปี  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหัวหินเป็นหน่วยงานจ าหน่ายไฟฟ้าให้บริการประชาชน ซ่ึงในเขต
เทศบาลมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมเกือบทุกพื้นท่ี  จ  านวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลมี 32,574  
หลงัคาเรือน จ านวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100% ยกเวน้กรณีท่ีมีผูใ้ช้ไฟยา้ยภูมิล าเนามาอยู่เพิ่มอีก
ภายหลงั 

ถนนในเขต อปท. ท่ีมีไฟฟ้าสาธารณะ        จ  านวน           720  สาย  
ถนนในเขต อปท. ท่ีไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ     จ  านวน           10   สาย  
พื้นท่ีไดรั้บบริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลคิดเป็นร้อยละ       0.01   ขอ งพื้ น ท่ี ทั้ งห ม ด      

การส่ือสาร ขอ้มูลจากศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาหวัหิน บริษทั ทศท .คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั มหาชน) 
        จ านวนโทรศพัทส่์วนบุคคลในเขตเทศบาล  7,369 หมายเลข 
        จ านวนโทรศพัทส์าธารณะในเขตเทศบาล    399 หมายเลข 
        จ านวนชุมสายโทรศพัทใ์นเขตเทศบาล   13  ชุมสาย 
           และสามารถใหบ้ริการไดสู้งสุด 10,870  หมายเลข 

ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขหัวหิน ตั้งอยู่ถนนด าเนินเกษม ต าบลหัวหิน ตรงขา้มกบั
ศูนยรั์บเสด็จจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (ท่ีวา่การอ าเภอหวัหินหลงัเก่า) 

สถานีวทิยกุระจายเสียง 3 แห่ง คือ 
1. สถานีวทิยกุระจายเสียงทหารอากาศ  
2. สถานีวทิยชุุมชนแหลมหิน 
3. สถานีวทิยชุุมชนราชมงคล 
สถานีโทรทศัน์ 4 แห่ง 
1. สถานีถ่ายทอดโทรทศัน์ ช่อง 7, 11 และ THAI PBS สถานีทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยูบ่นเขา

หินเหล็กไฟ 
2. สถานีโทรทศัน์จ้ีอนัต้ึง เคเบิ้ลทีวี (สถานีโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน) ท่ีตั้ง 160/60 – 62 ถนน

ชมสินธ์ุ ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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ส่ือมวลชนในพื้นท่ี หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 3 ฉบบั 
1. หนงัสือพิมพห์วัหินสาร ท่ีตั้ง บริษทัหวัหินสาร จ ากดั 74/4 – 5 ถนนแนบเคหาสน์ 

ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2. หนังสือพิมพ์เสียงประจวบ ท่ีตั้ ง 58/1 ถนนแนบเคหาสน์ ต าบลหัวหิน อ าเภอ      

หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. หนงัสือพิมพข์่าวหนา้ในของเทศบาลเมืองหวัหิน  
ระบบเสียงตามสาย เทศบาลมีระบบเสียงตามสายครอบคลุมในเขตเมือง และมี         

หอกระจายข่าวครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
การท่องเที่ยว  
การท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เช่น 
1. ชายหาดหัวหิน ชายหาดหัวหินเป็นชายหาดท่ีสวยงาม มีหาดทรายท่ีขาวละเอียด     

น ้าทะเลใสสะอาด โดยมีจุดลงทะเลจุดใหญ่ท่ีถนนด าเนินเกษม 
2. สวนหลวงราชินี เทศบาลไดพ้ฒันาปรับปรุงท่ีดิน 19 ไร่ บริเวณถนนเลียบวงัเหนือ    

ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และพกัผอ่นหยอ่นใจแห่งใหม่ของเมือง และสามารถลงชายหาดได ้โดยมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกนกัท่องเท่ียวอยา่งครบครัน เช่น ลานจอดรถ ศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ หอ้งอาบน ้า 

3. เขาหินเหล็กไฟ เป็นภูเขาท่ีตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเขตเทศบาลติดกับสนาม
กอล์ฟหลวงหัวหิน ซ่ึงเทศบาลไดพ้ฒันาปรับปรุงจนเป็นจุดชมทศันียภาพเมืองหัวหินท่ีสวยงาม มี
พระบรม   ราชานุสาวรียรั์ชกาลท่ี 7 กรงนกขนาดใหญ่ พร้อมศูนยจ์  าหน่ายสินคา้และลานจอดรถท่ี
สะดวกสบาย 

4. หาดเขาเต่า ชายหาดเล็ก ๆ เชิงเขาเต่า เงียบสงบ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่หันพระ
พกัตร์ออกสู่ทะเล ห่างจากตวัเมืองหวัหินไปทางทิศใต ้ประมาณ 13 กิโลเมตร 

5. อ่างเก็บน ้ าเขาเต่า ตั้ งอยู่ ท่ี ชุมชนเขาเต่า อ่างเก็บน ้ าเขาเต่าถือเป็นโครงการ
พระราชด าริดา้นชลประทานแห่งแรกในประเทศไทย ห่างจากตวัเมืองหวัหินไปทางทิศใต ้ประมาณ 
13 กิโลเมตร  

6. ศูนยท์่อผา้เขาเต่า สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถไดมี้พระราชเสาวนียใ์ห้
จดัตั้งศูนยท์อผา้เขาเต่า เพื่อส่งเสริมอาชีพการทอผา้ของประชาชนในชุมชนเขาเต่า ซ่ึงถือเป็นปฐม
บทของการส่งเสริมหัตถกรรมและการตั้งศูนยศิ์ลปาชีพของสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 
ในเวลาต่อมา ศูนยท์อผา้ตั้งอยูท่ี่ชุมชนเขาเต่าใกลก้บัอ่างเก็บน ้า 
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7. หาดทรายน้อย เป็นชายหาดท่ีอยู่ทางใต้สุดของเขตเทศบาล ติดกับโครงการ
พระราชด าริสวนป่าหาดทรายใหญ่เป็นชายหาดท่ีเงียบสงบ น ้ าทะเลใสสะอาดอยู่ในเขตชุมชนบา้นเขา
เต่าห่างจากตวัเมืองหวัหินไปทางทิศใตป้ระมาณ 16 กิโลเมตร 

8. สวนสนประดิพทัธ์ มีชายหาดท่ีสวยงามเงียบสงบ มีแนวตน้สนเป็นเอกลกัษณ์ของ
หาด บรรยากาศร่มร่ืนเยน็สบายซ่ึงอยูใ่นความดูแลของกองสวสัดิการทหารบกห่างจากตวัเมืองหัว
หินไปทางทิศใตป้ระมาณ 9 กิโลเมตร 

9. พลบัพลาท่ีประทบั สถานีรถไฟหวัหิน สถานีรถไฟหวัหินเป็นหน่ึงในสถานีรถไฟ
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ คือพลบัพลาท่ีประทบั และตวัสถานีท่ีมีสถาปัตยกรรมไทยท่ีสะดุด
ตาแตกต่างจากสถานีรถไฟทัว่ไปในประเทศ พลบัพลาท่ีประทบัได้ยา้ยมาจากพระราชวงัสนาม
จนัทน์ในสมยัรัชกาลท่ี 6 

10. ตลาดโตรุ่้งหัวหิน นบัเป็นสีสันยามราตรีของหัวหิน เพราะมีแผงจ าหน่ายอาหาร
นานาชนิด ทั้งอาหารไทย อาหารทะเล ขนม และสินคา้พื้นเมือง เช่น ของท่ีระลึกท่ีผลิตจากเปลือก  

11. เกาะสิงโต ตั้งตั้งอยู่ห่างจากฝ่ังสวนสนประมาณ 800 เมตร เป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีมีผู ้
นิยมไปตกปลาและด าน ้า ติดต่อเช่าเรือไดท่ี้หมู่บา้นเขาตะเกียบ  

12. จุดชมวิวเขาตะเกียบ วดัท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาช่ือวดัเขาตะเกียบ ซ่ึงยื่นออกไปในทะเล 
ตั้งอยูห่่างตวัเมืองหัวหินไปทางทิศใต ้6 กิโลเมตร ภายในบริเวณวดัร่มร่ืน เยน็สบายมีรูปป้ันเจา้แม่
กวนอิมประดิษฐานอยู ่เป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพอ่าวหวัหินท่ีงดงามมากจุดหน่ึงรอบเขา
ตะเกียบ มีท่ีพกัและร้านอาหารใหบ้ริการหลายแห่ง 

 

การศึกษาสถานการณ์น า้ท่วมของจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
สภาพปัญหา 
ลุ่มน ้าหลกัชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดั  

ประจวบคีรีขนัธ์ประสบภยัน ้ าท่วมอยูเ่ป็นประจ า โดยคร้ังล่าสุดท่ีก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงคือ 

ปี พ.ศ. 2546 และ 2548 เหตุการณ์น ้ าท่วมคร้ังน้ี ท าให้มีพื้นท่ีเสียหายมากกวา่ 114,000 และ 50,000 

ไร่ ตามล าดบัเหตุการณ์น้าท่วมในพื้นท่ีลุ่มน ้ าหลกัชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขนัธ์ ช่วงวนัท่ี  14-27 

ตุลาคม พ.ศ. 2546 เกิดจากฝนตกหนกัติดต่อกนัหลายวนัเหนือเข่ือนปราณบุรี ปริมาณน ้าฝนวดัไดถึ้ง 

427.6 มิลลิเมตร ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ฝนตกเฉล่ียของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (เฉล่ีย 217.3 มิลลิเมตร   

ในเดือนตุลาคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด) ก่อให้เกิดน ้ าป่าไหลหลากลงมายงัเข่ือนปราณบุรี 

ท าให้น ้ าในอ่างเก็บน้าปราณบุรีสูงถึง 550 ลา้นลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ปกติถึง  105 ลา้น

ลูกบาศก์เมตร (ระดบัเก็บกักสูงสุด 445 ล้านลูกบาศก์เมตร) ตอ้งระบายน้าผ่านอาคารระบายน ้ า
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ฉุกเฉิน 302-540 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้น ้ าในแม่น ้ าปราณบุรีไหลลน้ตล่ิงทั้งสองฝ่ัง และ

น ้ าในล าห้วย ต่าง ๆ มีปริมาณเพิ่มข้ึน ท าให้เกิดน ้ าท่วมเป็นบริเวณกวา้ง ครอบคลุมพื้นท่ีทุกอ าเภอ

ของ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยเฉพาะบริเวณท่ีราบลุ่มน ้าซ่ึงมีลกัษณะเป็นแอ่งกะทะตามริมแม่น ้ า

ปราณบุรีและพื้นท่ีริมถนนเพชรเกษม ในเขตอา้เภอกุยบุรี อ าเภอปราณบุรี และอ าเภอหวัหิน ท่วมขงั

อยูเ่ป็น 

เวลานานส่วนเหตุการณ์น ้ าท่วมเม่ือวนัท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2548 เกิดจากมีฝนตกหนกัมากในเขต

อ าเภอทบัสะแก อ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน้อย โดยวดัปริมาณน ้ าฝนได้ถึง 457.9 

มิลลิเมตร (ท่ีสถานีวดัน ้ าฝนบา้นดงไมง้าม ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน) เป็นเหตุให้น ้ าป่าจาก

เทือกเขาตะนาวศรีไหลหลากเขา้ท่วมพื้นท่ีเส่ียงภยั ท าให้ทั้ง 3 อ าเภอของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์    

ตอ้งประสบปัญหาน ้ าท่วมอยา่งหนกั โดยอ าเภอบางสะพานเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายรุนแรง

มากท่ีสุด ถนนสายฝ่ายท่า-ถ ้ามา้ร้อง ซ่ึงเป็นเส้นทางเช่ือมระหวา่งอ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบาง

สะพานน้อย ช่วงเขตต าบลพงศ์ประศาสน์ เกิดน ้ าท่วมขงั ส่วนเขตเทศบาลต าบลก าเนิดนพคุณ ซ่ึง

เป็นพื้นท่ีชุมชนเมือง ถูกน ้ าจากคลองบางสะพานไหลเข้าท่วมบริเวณวดัเขาโบสถ์และวดัห้วย

ทรายขาว โดยมีจุดวิกฤติท่ีตอ้งเฝ้าระวงัมากท่ีสุดคือพื้นท่ีโรงพยาบาลบางสะพาน จากเหตุการณ์ใน

คร้ังนี ท าให้พื้นท่ีทางการเกษตรไดรั้บความเสียหาย 32,452 ไร่ พื้นท่ีทางการประมง (บ่อปลา/บ่อ

กุง้) ไดรั้บความเสียหาย 887 ไร่ สะพานเสียหาย 15 แห่ง ถนน 50 สาย บา้นเรือนราษฎรถูกน ้ าพดั

สูญหาย            70 หลงัคาเรือน อ่างเก็บน ้าไดรั้บความเสียหาย 1 แห่ง (อ่างเก็บน ้ าคลองลอย) คิดเป็น

มูลค่าความเสียหายรวมในเบ้ืองตน้300,000,000 บาท (ไม่รวมพื้นท่ีทางการเกษตรและทางการ

ประมง) 

สาเหตุการเกดิน า้ท่วม 
การเกิดน้าท่วมในลุ่มน ้ าชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ เกิดจากอิทธิพลของพายุ

ดีเปรสชัน่ พายโุซนร้อน หรือหยอ่มความกดอากาศต ่าพดัผา่น ท าให้เกิดปริมาณฝนสะสมของพื้นท่ี
ต้นน ้ าในรอบ 3-5 วนัมากกว่า 200 มิลลิเมตร ทั้ งน้ีสาเหตุการเกิดน ้ าท่วมในลุ่มน ้ าชายฝ่ังทะเล
ประจวบคีรีขนัธ์     แบ่งตามลกัษณะการเกิดได ้2 รูปแบบ คือ 

1. การเกิดน ้ าท่วมในลกัษณะน ้ าป่าไหลหลาก หรือน ้ าท่วมฉบัพลนั มกัเกิดในบริเวณ 
พื้นท่ีลุ่มน ้าตอนบนและล าน ้าสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ บริเวณอ าเภอบางสะพาน สาเหตุเกิดจากฝนตกหนกั
และน ้ าป่าไหลหลากจากตน้น ้ าลงมามากจนล าน ้ าสายหลกัไม่สามารถระบายน ้ าไดท้นั ประกอบกบั
การกีดขวางทางน ้าของถนนเพชรเกษม และทางรถไฟสายใต ้และมีอาคารระบายน ้าไม่เพียงพอ 
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2. การเกิดน ้ าท่วมในลกัษณะน ้ าท่วมขงัหรือน ้ าลน้ตล่ิง มกัเกิดบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีราบ
ลุ่มมีแม่น ้ าสายหลกัขนาดเล็ก คดเค้ียว และต้ืนเขิน ท าให้ความสามารถระบายน ้ าไม่เพียงพอ ไม่
สามารถระบายน ้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัล าน ้ าถูกบุกรุกหรือมีส่ิงกีดขวางทางน ้ า เช่น 
ถนนเพชรเกษม และทางรถไฟสายใตน้อกจากน้ีปากน ้ ายงัไดรั้บอิทธิพลจากระดบัน ้าทะเล 
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ภาพท่ี 30 ประเภทของแหล่งน าผวิดินในแม่น ้าเพชรบุรี แม่น ้าปราณบุรี และแม่น ้ากุยรีุ 
ท่ีมา: ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ 2548-2552 
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ภาพท่ี 31 ขอบเขตพื้นท่ีน ้าท่วมประจ าในลุ่มน ้าชายฝ่ังทะเลจงัหวดัเพชรบุรี-ประจวบคีรีขนัธ์ 
ท่ีมา: ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ 2548-2552 
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ภาพท่ี 32 พื้นท่ีลุ่มน ้าชายฝ่ังทะเลจงัหวดัเพชรบุรี-ประจวบคีรีขนัธ์ 
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การศึกษาสถานการณ์น า้ท่วมพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมืองหัวหิน  
สรุปสถานการณ์น า้ท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน พ.ศ. 2556  
หย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรงท่ีปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยได้เคล่ือนข้ึนฝ่ัง

ประจวบคีรีขนัธ์แลว้ ประกอบกบัมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท่ี้พดัปกคลุมทะเลอนัดามนั ภาคใต ้และ     
อ่าวไทยมีก าลงัแรง ลกัษณะเช่นน้ีท าให้บริเวณดงักล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึง
หนกัมากบางพื้นท่ี ขอให้ประชาชนบริเวณจงัหวดัระยอง จนัทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 
ชุมพร ระนอง พงังา และภูเก็ต ระวงัอนัตรายจากฝนตกหนกัในช่วงวนัท่ี 7 - 8 ตุลาคม 2556 ไวด้ว้ย 
ส าหรับคล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลงัแรง โดยมีคล่ืนสูง 2 - 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือดว้ยความ
ระมดัระวงั และเรือเล็กท่ีมีขนาดความยาวน้อยกว่า 10 เมตร หรือ 5 วา ควรงดออกจากฝ่ังในช่วง
วนัท่ี 7 - 9 ตุลาคม 2556  อน่ึง บริเวณความกดอากาศสูงอีกละลอกหน่ึงจะแผ่เสริมลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ในช่วงวนัท่ี 7 - 11 ตุลาคม 2556 ท าให้บริเวณดงักล่าวอุณหภูมิลดลงและมี
อากาศเยน็ในตอนเชา้ โดยเร่ิมจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อนฃ 

1. สถานการณ์น า้ท่วมเทศบาลเมืองหัวหิน 
 วนัท่ี 6 ต.ค. 2556 6 มีหยอ่มความกดอากาศต ่าก าลงัแรงท่ีปกคลุมบริเวณทะเลอ่าว
ไทยใกลก้บัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประกอบกบัมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท่ี้พดัปกคลุมทะเลอนัดามนั 
ภาคใต ้และอ่าวไทยมีก าลงัแรง ท าให้เร่ิมมีฝนตกหนกับริเวณภาคใตต้อนล่าง และพื้นท่ีใกล้เคียง 
ต่อมาในวนัท่ี 7 ต.ค. 2556 หย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรงดงักล่าวได้เคล่ือนตวัข้ึนฝ่ังบริเวณ
ประจวบคีรีขนัธ์ ประกอบกบัมรสุมตะวนัตกเฉียงใตย้งัคงมีก าลงัแรง ส่งผลให้ภาคกลางตอนล่าง
รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ภาคตะวนัออก และภาคใตต้อนบนยงัมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตก
หนกัถึงหนกัมากบางแห่ง และในวนัท่ี 8 ต.ค. 2556 หยอ่มความกดอากาศต ่าก าลงัแรงบริเวณจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ไดเ้คล่ือนตวัลงสู่ทะเลอนัดามนัตอนบน ส่วนมรสุมตะวนัตกเฉียงใตย้งัคงมีก าลงั
ค่อนขา้งแรง ท าใหภ้าคกลางตอนล่าง และภาคใตต้อนบนยงัคงมีฝนตกหนกับางแห่ง 
 อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรง ท าให้เกิดฝนตกหนักทัว่จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ หนกัสุดท่ีอ าเภอหวัหิน น ้าฝนลน้ท่วมในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน 
ฝนตกหนกัต่อเน่ืองตั้งแต่เม่ือกลางดึกวานน้ี จนกระทัง่ช่วงบ่ายวนัน้ี (6 ตุลาคม) ส่งผลให้เกิดน ้ าฝน
สะสมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ไม่สามารถระบายน ้ าได้ทนั ได้แก่ ถนนสายเดชานุชิต บริเวณ      
ตลาดโตรุ่้งหัวหิน หน้าตลาดฉัตร์ไชย ถนนสายด าเนินเกษม บริเวณทางลงทะเลหัวหิน ถนนแนบ
เคหาสน์บริเวณส่ีแยกสมาคมประมง มีน ้ าท่วมขงัผิวการจราจร และ ตามถนนสายรองต่าง ๆ เช่น 
หมู่บา้นพงศน์เรศ ซอยหวัหิน 102 ซ่ึงระดบัน ้าทัว่ไปราว 10-50 เซนติเมตร  
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 โดยจุดท่ีหนกัสุดท่ีบริเวณถนนเพชรเกษม ซอยหวัหิน 112 ช่วงบา้นหวันา มุ่งหนา้
เขา้สู่ตวัเมืองหัวหิน และเส้นรองท่ีมุ่งหนา้เขา้สู่ตลาดน ้ า เกิดน ้ าท่วมสูง โดยน ้ าดงักล่าวไหลมาจาก
เขาใหญ่ ดา้นทิศตะวนัตก หลงัวดัพุทธไชโย ก่อนเอ่อท่วมผิวการจราจร ฝ่ังขาข้ึนไป 2 เลน ระดบัน ้ า
สูงประมาณ  20-50 เซนติ เมตร เบ้ืองต้น  ผู ้ว่าราชการจังหวัดประจวบคี รีขัน ธ์พ ร้อมด้วย
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินตอ้งออกตรวจสอบและส ารวจพื้นท่ีน ้ าท่วม จากนั้นไดเ้ร่งแกไ้ขปัญหา
ดว้ยการน ารถแบค็โฮมาขยบัแบริเออร์ท่ีขวางทางน ้ าบริเวณเกาะกลางออก เพื่อเร่งระบายน ้ าลงคลอง
ระบายน ้าโดยเร็ว 

น ้าท่วมหวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจากฝนตกติดต่อกนัต่อเน่ืองขา้มวนั ท า 
ถนนหลายสายท่วม 50 เซนติเมตร ผูว้า่ฯ สั่งเอาแบริเออร์ออก เร่งระบายน ้ าให้ไดเ้ร็วท่ีสุด เม่ือวนัท่ี 
6 ตุลาคม 2556 ผูส่ื้อข่าวรายงานสถานการณ์น ้ าท่วม ท่ี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ วา่ หลงัจากฝนตกหนัก
อยา่งต่อเน่ืองเม่ือกลางดึกของวนัท่ี 5 ตุลาคม จนกระทัง่ถึงบ่ายวนัท่ี 6 ตุลาคม ส่งผลให้เกิดปริมาณ
น ้าฝนสะสม ท่ีเขตเทศบาลเมืองหวัหิน ถนนไม่สามารถระบายน ้าไดท้นัหลายสาย ไดแ้ก่ 

1. ถนนสายเดชานุชิต บริเวณตลาดโตรุ่้งหวัหิน หนา้ตลาดฉตัร์ไชย 
2. ถนนสายด าเนินเกษม บริเวณทางลงทะเลหวัหิน 
3. ถนนแนบเคหาสน์บริเวณส่ีแยกสมาคมประมง 
โดยบริเวณดงักล่าว มีน ้าท่วมขงัผวิการจราจรและตามถนนสายรองต่าง ๆ เช่น  

หมู่บา้นพงศน์เรศ ซอยหวัหิน 102 ซ่ึงระดบัน ้าทัว่ไปราว 10-50 เซนติเมตร ส่วนจุดท่ีน ้าท่วมขงัหนกั
ท่ีสุดคือ บริเวณถนนเพชรเกษม ซอยหวัหิน 112 ช่วงบา้นหัวนา มุ่งหนา้เขา้ตวัเมืองหวัหิน และเส้น
รองท่ีมุ่งหน้าเขา้สู่ตลาดน ้ า เกิดน ้ าท่วมสูง ประมาณ 20-50 เซนติเมตร เบ้ืองตน้ผูว้่าราชการจงัหวดั
ได้ออกส ารวจพื้นท่ีน ้ าท่วมและเร่งแกปั้ญหาดว้ยการน ารถแบ็คโฮมาขยบัแบริเออร์ท่ีขวางทางน ้ า
ออก เพื่อเร่งระบายน ้าใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด 
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ภาพท่ี 33 แสดงความกดอากาศสูง วนัท่ี 7 - 11 ตุลาคม 2556 
ท่ีมา : http://www.thaiwater.net 

 

ปริมาณฝน 
ปริมาณฝนสะสมรายวนัตรวจวดัจากสถานีโทรมาตร โดย สถาบนัสารสนเทศ 

ทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องคก์ารมหารชน)  รายงานขอ้มูลปริมาณฝนสะสมรายวนัตรวจวดัจาก

สถานีโทรมาตร ช่วงวนัท่ี   4-8 ต.ค. 2556 บริเวณภาคใตต้อนบนและด้านตะวนัตกของประเทศ 

พบวา่สถานีท่ีมีฝนตกเกิน 30 มิลลิเมตรต่อวนั แสดงดงัตารางดา้นล่าง ส่วนสถานีท่ีมีฝนตกเกิน 100 

มิลลิเมตรต่อวนั ไดแ้ก่ ท่ีสถานีแยกประจวบ ต.เกาะหลกั อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ และท่ีสถานีไร่

ใหม่พฒันา  ต.ไร่ใหม่พฒันา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

 

 

 

 

http://www.tmd.go.th/programs/uploads/maps/2013-09-30_TopChart_07.jpg
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ตารางท่ี 11 สถิติการเกิดน ้าท่วมในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

วันที ่ สถานี ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

ปริมาณฝน 

สะสมรายวัน  

(มม.) 

04/10/2556 เขาสก คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 57.2 
 เขานาใน บา้นเสดจ็ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 40.0 
 บา้นพระรัก พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 31.4 
 คลองหินขาว พรุไทย บา้นตาขนุ สุราษฎร์ธานี 30.0 

05/10/2556 หวัหินเมาททเ์ทนววิล์ หวัหิน หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 30.8 

06/10/2556 แยกประจวบ เกาะหลกั เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 111.2 

 ไร่ใหม่พฒันา ไร่ใหม่พฒันา ชะอ า เพชรบุรี 103.4 

 หัวหินเมาทท์เทนวิวล์ หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 93.6 

 ป่าละอู หว้ยสัตวใ์หญ่ หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 79.2 
 บา้นมะเด่ือทอง เขาลา้น ทบัสะแก ประจวบคีรีขนัธ์ 62.8 
 เขาสก คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 56.8 

07/10/2556 ป่าละอู หว้ยสัตวใ์หญ่ หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 31.8 

 บา้นจะโปร่ง หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบุรี 31.0 

 ท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อ หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบุรี 30.0 

08/10/2556 ป่าละอู หว้ยสัตวใ์หญ่ หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 49.4 

 เข่ือนเพชร ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 34.2 

 

ท่ีมา: http://www.thaiwater.net/current/huahin_oct56.html 
 
หมายเหต : รายงานเฉพาะปริมาณฝนสะสมรายวนัท่ีตรวจวดัไดเ้กิน 30 มิลลิเมตร 
สีแดง หมายถึง ขอ้มูลปริมาณฝนสะสมรายวนัท่ีเกิน 100 มิลลิเมตร 
สีส้ม หมายถึง ขอ้มูลปริมาณฝนสะสมรายวนั ระหวา่ง 80-99 มิลลิเมตร 
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ภาพท่ี 34 แสดงภาพถ่ายดาวเทียม MTSAT-2 บริเวณจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (4-8 ต.ค. 2556) 
 
หมายเหตุ: เวลาประเทศไทย = เวลา GMT + 7 ชัว่โมง 
ท่ีมา: http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes 9. php 
 

จากภาพถ่ายดาวเทียม MTSAT พบว่ากลุ่มเมฆค่อนข้างหนาปกคลุมพื้นท่ีภาคใต้
ตอนบนบริเวณจงัหวดัเพชรบุรีและประจวบคีรีขนัธ์ โดยเฉพาะช่วงวนัท่ี 6-8 ต.ค. 56 ท่ีกลุ่มเมฆ
ค่อนขา้งหนามาก ส่งผลใหเ้กิดฝนตกหนกัและน ้าท่วมบริเวณอ าเภอหวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

วนัท่ี 6 ต.ค. 56 มีหยอ่มความกดอากาศต ่าก าลงัแรงท่ีปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยใกล้
กบัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประกอบกบัมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท่ี้พดัปกคลุมทะเลอนัดามนั ภาคใต ้
และอ่าวไทยมีก าลงัแรง ท าให้เร่ิมมีฝนตกหนกับริเวณภาคใตต้อนล่าง และพื้นท่ีใกลเ้คียง ต่อมาใน
วนัท่ี 7 ต.ค. 56 หยอ่มความกดอากาศต ่าก าลงัแรงดงักล่าวไดเ้คล่ือนตวัข้ึนฝ่ังบริเวณประจวบคีรีขนัธ์ 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย ังคงมีก าลังแรง ส่งผลให้ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้ ง
กรุงเทพมหานคร ภาคตะวนัออก และภาคใตต้อนบนยงัมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนกัถึง
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หนักมากบางแห่ง และในวนัท่ี 8 ต.ค. 56 หย่อมความกดอากาศต ่ าก าลังแรงบริเวณจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ไดเ้คล่ือนตวัลงสู่ทะเลอนัดามนัตอนบน ส่วนมรสุมตะวนัตกเฉียงใตย้งัคงมีก าลงั
ค่อนขา้งแรง ท าใหภ้าคกลางตอนล่าง และภาคใตต้อนบนยงัคงมีฝนตกหนกับางแห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 35 แสดงแผนภาพแสดงปริมาณฝนสะสมรายวนั สังเคราะห์จากขอ้มูลปริมาณฝนรายชัว่โมง
ของ GSMaP วนัท่ี 4-8 ต.ค. 56 
ท่ีมา: http://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/realtime.3B42RT.2.shtml  

 

จากแผนภาพแสดงปริมาณฝนสะสมรายวนั ของ GSMaP พบว่ามีกลุ่มฝนกระจุกตวั

บริเวณภาคใตต้อนบนตั้งแต่วนัท่ี 4-8 ต.ค. 56 โดยเฉพาะบริเวณจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีปริมาณ

ฝนเกิน 100 มิลลิเมตร ส่งผลใหเ้กิดน ้าท่วมบริเวณอ าเภอหวัหิน 
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ภาพท่ี 36 แสดงปริมาณฝนสะสมรายวนั โดยดาวเทียมของ NASA วนัท่ี 4-8 ต.ค. 56 
ท่ีมา: http ://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/realtime.3B42RT.2.shtml 

 

จากแผนภาพแสดงปริมาณฝนสะสมรายวนัของ NASA พบว่ามีกลุ่มฝนกระจุกตวักัน
มากบริเวณภาคใตต้อนบนตั้งแต่วนัท่ี 4-8 ต.ค. 56 หลงัจากนั้นปริมาณฝนลดลง แต่ในวนัท่ี 8 ต.ค. 56      
ยงัคงมีกลุ่มฝนกระจุกตวับริเวณจงัหวดัเพชรบุรี และราชบุรี 
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ภาพท่ี 37 แสดงภาพถ่ายน ้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน วนัท่ี 4-6 ต.ค. 56 
ท่ีมา: https://www.google.co.th 
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สรุปสถานการณ์น า้ท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน พ .ศ.  2558  
พายดีุเปรสชัน่ “หวา่มก๋อ” (VAMCO) ไดก่้อตวัข้ึนบริเวณทะเลจีนใตต้อนกลาง เม่ือ 

วนัท่ี 14 ก.ย. 58 หลงัจากนั้นไดท้วีก าลงัแรงข้ึนเป็นพายุโซนร้อนในวนัเดียวกนั โดยมีศูนยก์ลาง      

อยู่ทางตะวนัออกของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ประมาณ 250 กิโลเมตร หรือท่ีละติจูด 15.5 

องศาเหนือ ลองจิจูด 110.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ                  

65 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และเคล่ือนตวัทางทิศตะวนัตกดว้ยความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

โดยพายไุดเ้คล่ือนข้ึนฝ่ังบริเวณตอนใตข้องเมืองดานงั ประเทศเวียดนาม ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 

และได้เคล่ือนตัวไปยงัเมืองสาระวนั ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี

ศูนยก์ลางอยูท่างดา้นตะวนัออกของจงัหวดัอุบลราชธานี ห่างออกไปประมาณ 220 กิโลเมตร หรือท่ี

ละติจูด 15.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 107.0 องศาตะวนัออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง

ประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชัว่โมง โดยเคล่ือนตวัทางทิศตะวนัตกดว้ยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง หลงัจากนั้นได้อ่อนก าลงัลงเป็นพายุดีเปรสชั่น ก่อนเคล่ือนเขา้สู่ประเทศไทยบริเวณ

อ าเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานีในตอนแเชา้วนัท่ี 15 กนัยายน 2558 จากนั้นไดเ้คล่ือนตวัผา่น

จงัหวดัศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย ์พร้อมทั้งอ่อนก าลงัลงเป็นหยอ่มความกดอากาศต ่าปกคลุม

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงบ่ายของวนัท่ี 15 กนัยายน 2558 ต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ี 16 

กนัยายน 2558 โดยหย่อมความกดอากาศต ่าดงักล่าวไดป้กคลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวนัออก ส่งผลให้พื้นท่ีดงักล่าวเกิดฝนตกหนกัช่วงวนัท่ี 15-18 ก.ย.58 

และเกิดน ้าท่วมในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวนัออก 

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทยีม Himawari-8 
จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Himawari-8 ในช่วง 10-19 ก.ย. 58 พบกลุ่มเมฆจาก

อิทธิพลของพายุ “หว่ามก๋อ” ( Vamco) ปกคลุมอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตั้ งแต่ช่วงวนัท่ี 12 ก.ย. 58    
และกลุ่มเมฆดงักล่าวไดเ้คล่ือนตวัไปทางทิศตะวนัตกพร้อมกบัแผ่ปกคลุมในหลายพื้นท่ีมากข้ึน 
ทั้งน้ีไดเ้ร่ิมปกคลุมประเทศไทยอยา่งเห็นไดช้ดัตั้งแต่ช่วงวนัท่ี 14 -18 ก.ย. 58 โดยเฉพาะบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวนัออก ภาคกลางตอนล่างและภาคใต ้
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ภาพท่ี 38 แสดงภาพถ่ายดาวเทียม Himawari-8 ในช่วง 10-19 ก.ย. 2558 
ท่ีมา: http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php 
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จากขอ้มูลเครือข่ายภาพเรดาร์ตรวจวดัปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวง

และการบินเกษตร และส านักการระบายน ้ ากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เรดาร์สุรินทร์ เรดาร์      
สัตหีบ รัศมี 240 กิโลเมตร และเรดาร์หนองจอก รัศมี 90 กิโลเมตร และเรดาร์สุราษฎร์ธานี รัศมี 240 
กิโลเมตร ช่วงวนัท่ี 10-19 ก.ย. 58 พบวา่จากอิทธิพลของพาย ุ“หวา่มก๋อ” (VAMCO) ท าให้เกิดกลุ่ม
ฝนกระจายตวัปกคลุมในหลายพื้นท่ี โดยช่วงวนัท่ี 14-17 ก.ย. 58 มีฝนปกคลุมค่อนขา้งมากบริเวณ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวนัออก ภาคกลางตอนล่าง และบริเวณกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล หลงัจากนั้นในช่วงวนัท่ี 18-19 ก.ย. 58 กลุ่มฝนไดเ้คล่ือนตวัไปยงับริเวณจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี และราชบุรี อิทธิพลของพายยุงัส่งผลใหม้รสุมตะวนัตกเฉียงใตมี้ก าลงัแรง
ข้ึน ท าใหบ้ริเวณภาคใตมี้ฝนตกค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะดา้นตะวนัตกของภาคซ่ึงมีฝนตกหนกัตั้งแต่
ช่วงวนัท่ี 13-18 ก.ย. 58 
 

ตารางท่ี 12 แสดงปริมาณน ้าฝน ช่วงวนัท่ี 14-17 กนัยายน 2558 
 

วนัที่ สถานี ต าบล อ าเภอ จังหวดั 

ปริมาณฝน 

สะสมรายวนั 

(มม.) 

18/09/2558  หวัหิน หวัหิน หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 112.3 

 ราชบุรี อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 113.0 

 ระนอง บางร้ิน เมืองระนอง ระนอง 125.6 

 ตะกัว่ป่า คึกคกั ตะกัว่ป่า พงังา 110.9 

 

ท่ีมา: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/tmd_daily.php 
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ภาพท่ี 39 แสดงขอ้มูลเรดาร์สัตหีบ ในช่วง 10-19 ก .ย . 58 
ท่ีมา: http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/radar/show_rm_satradar.php 
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ภาพท่ี 40 แสดงภาพน ้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน วนัท่ี 25 กนัยายน 2558  
ท่ีมา: http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=674422 
 

 



  123 

สรุปสถานการณ์น า้ท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน พ.ศ. 2560  
สถานการณ์น ้าท่วมใน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เร่ิมคล่ีคลาย ขณะท่ีฝนตกหนกัใน

พื้นท่ี จ.เพชรบุรี ท าให้ชาวบ้านตอ้งเตรียมรับมือโดยเฉพาะมวลน ้ าจากเข่ือนท่ีจะไหลมาสมทบ         
ท่ี อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ยงัคงมีฝนตกหนกัอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัคงมีน ้ าท่วมขงัเฉพาะพื้นท่ีลุ่ม
ต ่า โดยเฉพาะซอยหัวหิน 102 หมู่บ้านจดัสรร 2-3 แห่ง รวมทั้งหมู่บ้านเขาตะเกียบ ซ่ึงเป็นพื้นท่ี
สุดทา้ยท่ีรับน ้ าก่อนระบายลงทะเล ขณะท่ีผูบ้ญัชาการศูนยก์ารทหารราบ ค่ายธนะรัชต ์สั่งก าลงัพล
เร่งช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ก่อนจะลงพื้นท่ีตรวจสอบวดัเขาตะเกียบ หลงัเกิดดินสไลด์จากฝนตกหนกั
ติดต่อกันหลายวนั ท่ี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ฝนท่ีตกหนัก ท าให้อ่างเก็บน ้ าไทยประจนั          
ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ต้องเร่งระบายน ้ า ท าให้สะพาน 2 แห่งขาติ        
กระทบชาวบา้นกว่า 30 หลงั ทั้งการเดินทางและขนส่งผลผลิต เบ้ืองตน้ทหารเตรียมสร้างสะพาน 
เปล่ียนในจุดแรก ส่วนอีกสะพานอาจตอ้งท าสะพานเชือกชัว่คราวเน่ืองจากน ้าป่ายงัไหลเช่ียว 

ขณะท่ีฝนตกหนกัในพื้นท่ี ท าใหป้ริมาณน ้าในเข่ือนปราณบุรี เพิ่มมากข้ึนหลงัจากช่วง
หลายปีน้ี ไม่สามารถส่งน ้ าเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมได้ จนมีปัญหาแย่งน ้ าบ่อยคร้ังกรม
อุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนล่าสุด หยอ่มความกดอากาศต ่า ปกคลุมบริเวณทะเลอนัดามนั แต่ยงัคง
ส่งผลใหภ้าคกลางตอนล่าง ภาคใตต้อนบน มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนกับางแห่ง อาจท าให้เกิด
น ้าท่วมฉบัพลนัและน ้าป่าไหลหลาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 41 แสดงน ้าท่วมขงัในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560  
ท่ีมา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/782108 
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ภาพท่ี 42 แสดงน ้าท่วมขงัในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560  
ท่ีมา: https://www.posttoday.com/local/central/526394 
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ภาพท่ี 43 แสดงน ้าท่วมขงัในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560  
ท่ีมา: https://thaiflood.kapook.com/view183527.html 
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สรุปสถานการณ์น า้ท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน พ .ศ.  25 61  
วนัท่ี 18 ก.ค. 2561 นายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลดัอ าเภอหัวหิน พร้อมเจา้หน้าท่ีฝ่าย

ปกครองอ าเภอหัวหิน , จ.ส.อ.สมพร หงษ์ทอง หัวหน้าชุดรักษาความสงบท่ี 2 พื้นท่ีหัวหิน ,           
นายมนูญ ทองแยม้ ก านนัต าบลห้วยสัตวใ์หญ่ ลงพื้นท่ีตรวจสอบสะพานและฝายน ้ าลน้ จ  านวน 2 
แห่งท่ีถูกน ้ าป่าหลากท่วมจนถนนขาดเสียหาย บริเวณหมู่ 3 บ้านป่าละอู และหมู่ 11 บ้านปากคลอง         
ต.ห้วยสัตวใ์หญ่ อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์โดยน ้าป่าไดก้ดัเซาะจนถนน และสะพานเขา้หมู่บา้นไดรั้บ
ความเสียหาย มีระดบัน ้ าท่วมสูงจนไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได ้เน่ืองจากเป็นน ้ าป่าจากเทือกเขา
ตะนาวศรี ท่ีมีปริมาณมากและไหลเช่ียวลงมาอยา่งรวดเร็ว 

ในช่วง 3 วนัท่ีผา่นมาเกิดฝนตกหนกัใน ต.ห้วยสัตวใ์หญ่ติดต่อกนัหลายวนั โดยพบวา่
ตกมากท่ีบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี คาดวา่เกิดจากอิทธิพลของพาย ุ‘เซินติญ’ ส่งผลใหเ้กิดน ้าป่าไหล
หลากลงแม่น ้าปราณบุรีและคลองสาขาต่างๆ โดยน ้าป่าไดซ้ดัเอาสะพานเช่ือมระหวา่งหมู่บา้นไดรั้บ
ความเสียหาย รถยนตไ์ม่สามารถสัญจรไปมาชาวบา้นหลายรายพยายามเดินขา้มถนนท่ียงัไม่ขาด แต่
มีน ้ าป่าไหลหลาก ซ่ึงไม่มีความปลอดภยั เบ้ืองตน้ไดข้อความร่วมมือให้เล่ียงไปใช้เส้นทางอ่ืนเป็น
การชัว่คราว แมว้า่จะไกลกวา่ แต่เพื่อความปลอดภยั คาดวา่หากฝนลดลงสถานการณ์จะค่อย ๆ กลบั
เขา้สู่สภาวะปกติ เทศบาลเมืองหัวหินได้ติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่าง
ใกลชิ้ด รวมทั้งเตรียมก าลงัพล อุปกรณ์ เคร่ืองสูบน ้ า เฝ้าระวงัสถานการณ์น ้ าตลอด 24 ชัว่โมง โดย
ไดเ้ตรียมเคร่ืองสูบน ้ าขนาดใหญ่แบบเทอร์โบซ่ิง จ านวน 4 ตวั ไดโว่ จ  านวน 6 ตวั, เคร่ืองสูบน ้ า
นาค 4 ตวั เคร่ืองสูบน ้าท่ีติดตั้งบนรถดบัเพลิงอีก 6 คนั รวมทั้งรถจกัรกลหนกั ทั้งหมดมีความพร้อม
ในการใช้งาน นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานหลักท่ีพร้อมรับการประสานงานหากเกิดภาวะวิกฤติ           
ทั้ง ปภ.จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และชลประทานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า จากท่ีเกิดฝนตกหนกัในเขตเทศบาลเมืองหัว
หิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ช่วงกลางดึกคืนท่ีผ่านมา ท าให้เกิดน ้ าท่วมฉับพลันในถนนหลาย
สายในเขตเทศบาล โดยเฉพาะถนนเพชรเกษมหนา้ตลาดฉตัร์ไชย น ้ าไดท้่วมมิดผิวการจราจร และ
พดัเอาแท่งแบริเออร์พลาสติกขนาดใหญ่กลางถนน หลุดทั้งแถบและไหลไปกับสายน ้ า ขณะท่ี
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ และมูลนิธิสวา่งหวัหินธรรมสถานไดอ้อกใหก้ารช่วยเหลือประชาชนท่ีน ้ าท่วมบา้น
และรถดบั จนถึงขณะน้ีฝนหยุดตกและกลบัเขา้สู่สภาวะปกติแลว้ส่วนสาเหตุมาจากแท่งแบริเออร์
บนถนนเพชรเกษมหน้าตลาดฉัตรไชย ซ่ึงปัจจุบนัวางกีดขวางทางน ้ าหลาก แต่หลงัจากมีฝนตก
หนักท าให้มีปริมาณน ้ าค่อนขา้งมากและแรง พดัแบริเออร์หลุดจากผิวถนน ลงร่องน ้ าคลองสมอ
เรียงกระแทกกบัเรือเล็กท่ีจอดในคลองดงักล่าวและบางส่วนเจา้หน้าท่ีตอ้งขอความช่วยเหลือจาก
ชาวประมงเรือเล็กกูแ้ท่งแบริเออร์ท่ีลอยออกไปในทะเลหนา้ชายหาดหวัหินเพื่อน ากลบัไปซ่อมแซม 
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ภาพท่ี 44 แสดงน ้าท่วมขงัในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 
ท่ีมา: www.ch7.co.th  
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ภาพท่ี 46 แสดงน ้าท่วมขงัในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน วนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 
 

สรุปปัจจัยทางกายภาพทีม่ีผลต่อการเกดิอุทกภัย 
การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะกายภาพพื้นท่ีและการตั้งถ่ินฐานของชุมชน

ในเขตผงัเมืองรวมหัวหินพบว่าลักษณะทางกายภาพเป็นปัจจยัส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อความ
อ่อนไหวของพื้นท่ีต่อภาวะน ้าท่วม โดยมีประเด็นท่ีเป็นขอ้พิจารณาส าคญัดงัน้ี  
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ท าเลทีต่ั้งชุมชน 
จากผลการศึกษาพบวา่ท าเลท่ีตั้งของชุมชนตั้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อน ้าท่วม  

เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังทะเล บริเวณท่ีแม่น ้ ามาบรรจบกันจะเป็นท่ีตั้งของเทศบาลเมือง      

หวัหิน เป็นศูนยก์ลางชุมชน นอกจากน้ีล าน ้ ายงัไหลผา่นพื้นท่ีชุมชนตลอดแนวพื้นท่ีทางดา้นทิศใต้

และทิศตะวนัออก จากการประเมินความยาวของชายฝ่ังทะเล บริเวณตอนบนของพื้นท่ียงัมีเทือกเขา

ท่ีมีความลาดชั้นขนาดใหญ่ ท าให้มีพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงน ้ าท่วมจากพื้นท่ีลาดชั้น หรือน ้ าทะเลหนุน

และ น ้าลน้ตล่ิงเป็นบริเวณกวา้ง  

สภาพภูมิประเทศในเขตผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน 
เน่ืองจากตั้งอยูบ่นท่ีราบริมฝ่ังแม่น ้า ท าใหส้ภาพกายภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม  

แสดงผลการจ าลองความสูงพื้นท่ีในเขตผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน พื้นท่ีส่วนใหญ่มีความสูงชนั ทาง

ฝ่ังตะวนัตกจะมีความสูงชันตั้งแต่ 2-300 เมตรจากระดับน ้ าทะเล ท่ีทางฝ่ังออกจะเป็นท่ีราบลุ่ม

ชายฝ่ังทะเล ท่ีเป็นตั้งของชุมชนเมืองหัวหิน ในอดีตเป็น พื้นท่ีท่ีสูงน ้ าไม่ท่วม แต่การตั้งถ่ินฐาน

ชุมชนหัวหิน ในยุคใหม่จะอยู่บริเวณท่ีราบต ่าริมชายฝ่ังทะเล โดยเฉพาะบริเวณฝ่ังตะวนัออกของ

พื้นท่ี ทิศทางการไหลของน ้ าในลกัษณะผา่นพื้นท่ีตั้งชุมชนตลอดแนวความยาวชายฝ่ังทะเล ท าให้

ชุมชนไดรั้บผลกระทบรุนแรงเม่ือเกิดน ้ าลน้ตล่ิง น ้ าทะเลหนุนสูง ปริมาณมาก นอกจากจากน้ีเนินเขา

ท่ีตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของพื้นท่ียงักลายเป็นแนวกนัน ้ าท าให้ทิศทางการไหลของน ้ าเขา้สู่พื้นท่ีชุมชน 

ก่อนไหลลงสู่ทะเลมากข้ึน 

ลกัษณะการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของชุมชน 
ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเมืองหัวหิน เป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมี

ผลกระทบต่อความเส่ียงน ้ าท่วมโดยเฉพาะในแง่ของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากน ้ าท่วม              
ทั้งน้ีเน่ืองจากการตั้งถ่ินฐานและการขยายตวัของชุมชนเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในบริเวณท่ีมีความ
อ่อนไหวต่อน ้ าท่วมโดยเฉพาะบริเวณริมชายฝ่ังทะเลหัวหิน ทางตอนกลางต่อเน่ืองกบัศูนยก์ลาง
ชุมชนปัจจุบนัท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองหัว
หิน มีบทบาทเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียว และสังคมของชุมชน มีกิจกรรมการใชท่ี้ดิน
เขม้ขน้ทั้งการตั้งบา้นเรือน การประกอบธุรกิจการคา้และบริการต่าง ๆ ท าให้มีโอกาสไดรั้บความ
เสียหายมากเม่ือเกิดน ้าท่วม 

ความเส่ียงน า้ทะเลหนุน  
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีมีต่อการเพิ่มสูงข้ึนของระดบัน ้ าทะเล สถานการณ์คล่ืน

ลมแรงในอ่าวไทยและภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก จะเกิดข้ึนเป็นประจ าเกือบทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน
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ถึงธันวาคม ซ่ึงอาจเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนท่ีอยู่ในอ่าวไทยหรือจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ส าหรับเหตุการณ์คร้ังน้ีมีผลสืบเน่ืองมาจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือมีก าลงัแรง ส่งผลให้คล่ืน
ทะเลท่ีเกิดจากลมในอ่าวไทยมีความสูงมาก ซ่ึงความสูงของคล่ืนท าให้น ้ าทะเลหนุนทะลกัเขา้ท่วม
บา้นเรือนราษฎรท่ีอยูช่ายฝ่ังทะเลได ้

การเกิดคล่ืนทะเลสูง 2-4 เมตร ถาโถมพัดถล่มชายฝ่ังในอ าเภอต่าง ๆ  ในจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ตลอดแนวกวา่ 220 กม. ตั้งแต่ อ.หวัหิน ถึง อ.บางสะพานนอ้ย และมีน ้ าทะเลหนุน
สูงข้ึนอย่างผิดปกติ ในตอนเช้าของวนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 ท าให้พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลหลายอ าเภอ
ไดรั้บความเสียหายจากน ้าทะเลท่ีกดัเซาะชายฝ่ังและน ้ าท่วมผิวถนน ถนนเลียบชายฝ่ังทะเลบางช่วง
ไดรั้บความเสียหายและมีตน้ไมห้ักโค่นลง เน่ืองจากถูกน ้ ากดัเซาะ ส่วนเรือประมงต่างหยุดหาปลา
ชัว่คราว เน่ืองจากคล่ืนสูงไม่สามารถออกทะเลได ้

โดยระดบัน ้ าทะเลยกตวัสูงในช่วงน ้ าข้ึนแลว้เขา้ท่วมพื้นท่ีริมฝ่ังหรือปากอ่าวโดยตรง 
หรือเกิดน ้ าทะเลไหลยอ้นเขา้สู่ล าน ้ าท าให้ระดบัน ้ าในล าน ้ าเพิ่มสูงข้ึนจนเอ่อออกท่วมพื้นท่ีสองฝ่ัง      
ถา้น ้าในล าน ้าท่ีไหลลงมาปะทะมีปริมาณมากและรุนแรง จะเป็นการเพิ่มระดบัน ้าดา้นเหนือน ้ าอยา่ง
มากและเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ยิ่งถา้เป็นตรงจุดคอขวดของล าน ้ าแลว้น ้ าท่วมจากสาเหตุน้ีก็จะมีความ
รุนแรง และเป็นไปอย่างรวดเร็ว สภาพของความเสียหายจะเป็นไปอย่างกวา้งขวาง และมากมาย 
นอกจากน้ียงัเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้ าของพื้นท่ีลุ่มน ้ าตอนบนข้ึนไป ซ่ึงหากเกิดน ้ าท่วมใน
พื้นท่ีดงักล่าวอยูแ่ลว้ก็จะยิง่ท่วมนานยิง่ข้ึน 

จะเห็นไดว้า่พื้นท่ีส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ท่ีประสบปัญหาน ้ าท่วมในปี 
2556-2558 ความสูงของระดบัน ้ าจอยูร่ะหวา่ง 0-3 เมตร บริเวณท่ีระดบัน ้ าท่วมสูงมากไดแ้ก่ บริเวณ
ท่ีลุ่มต ่าฝ่ังทิศเหนือของชุมชน พื้นท่ีบริเวณริมฝ่ังทะเลและพื้นท่ีบริเวณถนนเพชรเกษม ท่ีตดัผ่าน
กลางเมืองหัวหิน ซ่ึงนอกจะเป็นบริเวณท่ีน ้ าท่วมสูงแลว้ยงัเป็นบริเวณท่ีน ้ าท่วมนานโดยเฉพาะพื้น
ถนนเพชรเกษม จะมีจะไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมสูงเน่ืองจากการลาดเอียงของถนน จะมีความ
ลาดต ่ากว่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ลกัษณะดงักล่าวจึงท าให้ชุมชนในพื้นท่ีได้รับผลกระทบอยู่
บ่อยคร้ัง 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ิน 
ผลการศึกษา ส ารวจพื้นท่ีและการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย GIS พบว่า การเปล่ียนแปลง

การใช้ท่ีดินเป็นปัจจยัท่ีท าให้ความเส่ียงน ้ าท่วมหรือความอ่อนไหวต่อภาวะน ้ าท่วมในเขตผงัเมือง
รวมเมืองหัวหิน ข้ึนโดยการพฒันาท่ีดินท่ีท าให้เปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากสภาพธรรมชาติ
และการเกษตรไปเป็นพื้นท่ีก่อสร้างท่ีอยูอ้าศยั ต่อความสามารถในการเก็บกกัน ้ าและการดูดซึม      
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น ้ าของดิน ตลอดจนขดัขวางหรือเปล่ียนแปลงทิศทางการไหลของน ้ าโดยจ าแนกผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การก่อสร้างถนนขวางการไหลของน า้ธรรมชาติ 
 การวิเคราะห์ระดบัความสูงพื้นท่ีและการไหลของน ้ าพบวา่การก่อสร้างถนนส่งผล

กระทบต่อการไหลและการระบายน ้ าตามธรรมชาติ ท าให้น ้ าท่วมขงัในพื้นท่ีชุมชนนานมากข้ึน      
แสดงให้เห็นว่าถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7) ท่ีตดัผ่านพื้นท่ีในเขตผงัเมืองรวม
เป็นแนวยาวตามแนวเหนือใต ้และทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-หัวหิน และเป็นเส้นทางคมนาคมหลกั
ระหว่างชุมชนเมืองหัวหิน และสนามบินหัวหินและเช่ือมต่อไปยงัอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
แสดงให้เห็นวา่เส้นทางคมนาคมหลกัทั้ง 2 โดยเฉพาะถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 
7) ท่ีมีขนาดความกวา้ง 4 ช่องทางจราจรและตดัขวางเส้นทางการระบายน ้ าธรรมชาติ เม่ือเกิดภาวะ
น ้าลน้ตล่ิงปริมาณมากเขา้ท่วมพื้นท่ี การระบายออกจากพื้นท่ีจะใชเ้วลานานข้ึน 

2. การก่อสร้างอาคารรุกล า้แม่น า้ล าคลอง ,ทะเล  
 ผลการส ารวจพื้นท่ีพบวา่มีการก่อสร้างอาคารรุกล ้าแหล่งน ้าสาธารณะ ทั้งในแม่น ้ า

สายหลกัและทะเล รวมทั้งคูคลองต่าง ๆ ซ่ึงการใชท่ี้ดินในลกัษณะดงักล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบ
ต่อการไหลของน ้ าแลว้ อาคารท่ีตั้งอยูใ่นทางน ้ ายงัมีความเส่ียงต่อความเสียหายและไดรั้บอนัตราย
จากน ้าท่วม น ้าทะเลหนุนสูงเพิ่มข้ึน 

3. การถมคู คลองทางระบายน า้ธรรมชาติเพ่ือก่อสร้างอาคารและท าการเกษตร 
 การส ารวจพื้นท่ีในเขตผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน พบว่ามีการถมคูคลองและทาง

ระบายน ้ าธรรมชาติเพื่อก่อสร้างอาคารและท าการเกษตรอยูท่ ัว่ไป ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นท่ีในเขตผงัเมือง
เมืองหัวหิน เป็นท่ีลุ่มต ่า มีการกระจายตวัของแหล่งน ้ าธรรมชาติอยูท่ ัว่ไปทั้งท่ีเป็นล าคลอง หนอง 
บึง และทางน ้ าขนาดเล็กซ่ึงแหล่งน ้ าเหล่าน้ีบางแห่งจะน ้ าแห้งในฤดูแลง้ ท าให้มีประชาชนเขา้ไปใช้
พื้นท่ีดงักล่าวเพื่อประโยชน์อ่ืน ๆ ทั้งการท าการเกษตรปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์รวมทั้งการถมท่ีเพื่อใช้
ประโยชน์ท่ีดิน สถานการณ์ดงักล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการหมุนเวียนของระบบน ้ าและการ
ไหลของน ้ าในธรรมชาติ ก่อให้เกิดการไหลบ่าท่ีรุนแรงและรวดเร็วมากข้ึนส่งผลกระทบท าให้น ้ า
ไหลท่วมพื้นท่ีชุมชนมากข้ึน 
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4. การก่อสร้างอาคารในพืน้ทีเ่กษตรกรรมและชนบท 
 จากผลการศึกษาการขยายตัวของอาคารส่ิงก่อสร้างดังกล่าวมาแล้วจะพบว่า        

การก่อสร้างอาคารใหม่ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนนอกเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีสีเขียวและ
บางส่วนเป็นพื้นท่ีระบายน ้ าธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีรับและระบายน ้ าธรรมชาติ การเพิ่มข้ึน
ของอาคารในลกัษณะดงักล่าวส่งไม่เพียงแต่ท าให้พื้นท่ีสีเขียวท่ีช่วยซับน ้ าลดลง แต่การก่อสร้าง
อาคารยงัมีการถมปรับระดบัท่ีดิน ท าให้ทิศทางการไหลของน ้ าเปล่ียนและยงัขวางการไหลของน ้ า
อีกดว้ย พื้นท่ีก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีผลต่อระดบัความสูงพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 47 เส้นทางการไหลของน ้าในเทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: การวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ภาพท่ี 48 เส้นระดบัความสูงในพื้นท่ีเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: การวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ภาพท่ี 49 เส้นทางการไหลของน ้าในพื้นท่ีเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: การวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ภาพท่ี 50 รูปตดัและระดบัความลาดชนัของเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: การวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ภาพท่ี 51 ต าแหน่งน ้าท่วมในเขตเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: การวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 



 
 

 

บทที ่6  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ผลจากท าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์โดยผลจากแบบสอบถามได้
แยกรายละเอียดตามค าถามในแบบสอบถาม เป็นขอ้มูล จ านวน 50 ชุด แบ่งเป็น 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ความรู้ความเขา้ใจเขา้ใจ ในผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน 
ตอนท่ี 3 สาเหตุและปัจจยัทางกายภาพท่ีท าใหเ้กิดน ้าท่วม 
ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 
ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการอ่ืน ๆ 
การวเิคราะห์ผลการศึกษาการท่ีไดจ้ากการศึกษาเร่ือง “การวเิคราะห์ปัจจยัทาง 

กายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภยั เพื่อรองรับการตั้งถ่ินฐาน และการพฒันาเมืองในเขตเทศบาล
เมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์”  น้ี ไดน้ าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

จากการก าหนดปัญหาการวจิยัวา่ การศึกษาขอ้มูลทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการ 
เกิดอุทกภยั และเพื่อรองรับการขยายตวั รวมทั้งการตั้งถ่ินฐานของเมือง มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร  และสมมติฐานของการศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภยั 
และส่งผลต่อการการตั้งถ่ินฐาน และการพฒันาเมืองอยา่งไม่เหมาะสม 

จากการศึกษาขอ้มูลดา้นกายภาพต่าง ๆ แสดงให้เห็นวา่ กระบวนการทางดา้นการวาง
ผงัเมือง การพฒันาเมืองนั้นมีความสัมพนัธ์กบัประชาชนโดยสรุปผลจากการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งไดเ้ป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

 
ข้อมูลการประกอบด้านส่วนบุคคล 

ผลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 31คน เพศ
หญิง 19 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายโดยมีอตัราส่วนคิดเป็นร้อยละ 62  ส่วนใหญ่ผูใ้ห้สัมภาษณ์จะมี
ช่วงอายุระหว่าง 36-50 ปี น้อยสุดเป็นช่วงอายุระหว่าง ต ่ากว่า 20 ปี และมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 
กลุ่มเป้าหมาย โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็น ผูเ้ช่ียวชาญดา้น (ระบุสาขา) จ  านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนนอ้ยเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จ านวน 2 คน   

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น (ระบุสาขา) จ  านวน 25 ท่าน โดยสามารถจ าแนกสาขาความเช่ียวชาญ
ได้ดังน้ี นักผงัเมือง สถาปนิก, สถาปนิกผงัเมือง, ภูมิสถาปนิก, วิศวกรคมนาคมและการขนส่ง,
วศิวกรโยธา, วิศวกรแหล่งน ้ าและชลศาสตร์, วิศวกรส่ิงแวดลอ้ม ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสังคม ผูเ้ช่ียวชาญ
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ดา้น      ภูมิสารสนเทศภูมิศาตร์ GIS และอ่ืน ๆ (อาจารย)์ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นผงัเมืองให้สัมภาษณ์
จ านวนมากสุด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และนอ้ยสุดเป็น ภูมิสถาปนิก, ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสังคม และ
อาจารย ์ประเภทละ 1 คน คิดรวมกนัร้อยละ 11.0  

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองหวัหิน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.0 และไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 และหาก
ไม่ได้อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายเดินทางมาเพื่อเคยท างาน
พื้นท่ี, เดินทางผ่าน, ท่องเท่ียว, ติดต่อราชการ และติดต่อธุรกิจ โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีเคยเดินทางมา
ท างานในพื้นท่ีหรือเคยท างานท่ีเก่ียวกบังานศึกษาโครงการต่าง ๆ ในพื้นท่ี มีจ  านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.0 และนอ้ยสุดเป็นการเขา้มาติดต่อธุระกิจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

    
ข้อมูลการประกอบด้านความรู้ความเข้าใจเข้าใจ ในผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน 

1. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางผังเมืองหรือไม่ ผลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์         
มีกลุ่มเป้าหมาย ตอบมากท่ีสุดคือ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และน้อยสุด มีจ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.0 ผลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน        
มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวางผงัเมือง  โดย 3 อนัดับแรก รวมกนัมีอตัราส่วนร้อยละ 75.0        
และบางส่วนยงัมีความไม่เขา้ใจวา่ผงัเมืองคืออะไร 

2. การประกาศบังคับใช้ กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองหัวหิน ผลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย มีคนตอบมากท่ีสุดคือ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และน้อยสุด       
มีจ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ผลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นวา่กลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาล
เมืองหัวหิน ผลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นวา่กลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน มีความ
เขา้ใจในเร่ืองการบงัคบัใช้กฎหมาย โดย 3 อนัดบัแรก รวมกนัมีอตัราส่วนร้อยละ 80.0 และส่วน
นอ้ยยงัคิดวา่เทศบาลเมืองหวัหิน ไม่มีการประกาศบงัคบัใช ้กฎกระทรวงผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน 

3. ผังเมืองน้ันสามารถป้องกัน บรรเทาหรือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมได้ ผลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย มีคนตอบมากท่ีสุดคือ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 และน้อยสุด       
มีจ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ผลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นวา่กลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาล
เมืองหวัหิน มีความรู้ความเขา้ใจวา่การผงัเมืองนั้นสามารถป้องกนั บรรเทาหรือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม
ได ้ โดย 3 อนัดบัแรก รวมกนัมีอตัราส่วนร้อยละ 75.0 และส่วนนอ้ยยงัคิดว่า กฎกระทรวงผงัเมือง
รวมเมืองหวัหินไม่สามารถแกไ้ขปัญหาส าหรับการเกิดน ้าท่วมไดโ้ดยตรงและถูกจุด เสนอให้ใชว้ิธี
อ่ืน ๆ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 
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ข้อมูลการประกอบด้านสาเหตุและปัจจัยทางกายภาพทีท่ าให้เกดิน า้ท่วม 

1. สภาพภูมิประเทศทีเ่ป็นภูเขาสูง 

 ผลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นพื้นท่ีลาดชนั  

มีภูเขาสูง มีคนตอบมากท่ีสุดคือ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 และน้อยสุด มีจ านวน 2 คน     

คิดเป็นร้อยละ 4.0  

 ข้อเสนอแนะ 

 ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จะมีพื้นท่ีท่ีมีการท่วมขงัของน ้ าบนพื้นผิวดินสูงกว่า
ระดับปกติ และมีระยะเวลาท่ีน ้ าท่วมขงัระยะสั้ นอยู่เป็นประจ า จนสร้างความเสียหายต่อพื้นท่ี
เกษตรกรรม ทรัพยสิ์น และ /หรือชีวติ เป็นพื้นท่ีราบลุ่มและท่ีราบน ้าท่วมถึง  ซ่ึงในหนา้ฝนหรือหนา้
มรสุม มกัมี      น ้ าท่วมขงัพื้นท่ีเสมอ เน่ืองจากปริมาณน ้ าท่ีเกิดจากฝนตกในพื้นท่ี และน ้ าจากพื้นท่ี
ภายนอก           เม่ือสะสมรวมตวักนัแลว้มีปริมาณมากเกินความสามารถในการรองรับน ้ า จนท าให้
เกิดน ้าท่วมขงัข้ึน   มาได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 52 สภาพภูมิประเทศจงัหวดัเพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ 
ท่ีมา: https://www.isranews.org/isranews-news/53212-news-63210.html 
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ภาพท่ี 53 สภาพภูมิประเทศบริเวณสถานีรถไฟหวัหิน เทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: การวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ภาพท่ี 54 สภาพภูมิประเทศบริเวณสถานีรถไฟหวัหิน เทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Sketch Up 

 

2. การกดีขวางทางน า้ของ ถนน ทางรถไฟ 
 ผลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์  มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองการกีดขวางทางน ้ าของถนน             

ทางรถไฟมีคนตอบมากท่ีสุดคือ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 และน้อยสุด มีจ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.0 

 ข้อเสนอแนะ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จะมี ส่ิงปลูกสร้างของส่วนราชการและ
เอกชน การถมดินลงล าน ้ า ส่ิงปฏิกูลทับถม และระบบสาธารณูปโภค อาทิ ถนนขวางทางน ้ า         
ท่อลอดขนาดเล็กเกินไป ถนนสร้างกินพื้นท่ี  ล าน ้ า วางท่อตามแนวถนนทดแทนล าน ้ า และสะพาน
หนา้ตดัหนา้ตดัเล็กเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 55 สภาพเส้นทางคมนาคมสายหลกัในเขตเทศบาลเมืองหวัหินเม่ือเกิดอุทกภยั 
ท่ีมา: https://mgronline.com/local/detail/9600000123391 
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3. น า้ทะเลหนุนสูง 
 ผลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองน ้ าทะเลหนุนสูง มีคนตอบมาก

ท่ีสุดคือ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 และนอ้ยสุด มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
 ข้อเสนอแนะ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจะมีน ้ าทะเลหนุนอยู่บ่อยคร้ัง เกิดจาก

พื้นท่ี ท่ีเป็นท่ีราบลุ่มตามบริเวณสองฝ่ังแม่น ้ าท่ีอยูห่่างจากปากอ่าวหรือทะเลไม่ไกลนกั ระดบัน ้ าใน
แม่น ้ าบริเวณนั้นมกัจะอยูใ่นอิทธิพลน ้าข้ึน-น ้ าลงอนัเน่ืองมาจากระดบัน ้ าทะเลหนุนตลอดเวลา หรือ
มีคล่ืนสูง 2-3 เมตร เม่ือน ้ าท่ีไหลหลากดนัเขา้มาตามแม่น ้ าล าคลอง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ใน
ปริมาณมากและตรงกบัฤดูกาลหรือช่วงเวลาท่ีระดบัน ้ าทะเลหนุนสูงเกินกว่าปกติ ก็จะท าให้เกิด
สภาวะน ้าท่วมและอุทกภยัแก่พื้นท่ีท าการเกษตร และในเขตท่ีอยูอ่าศยัอยา่งรุนแรงเสมอมา 

  

 
ภาพท่ี 56 สภาพน ้าทะเลหนุนสูงบริเวณชายหาดในพื้นท่ีเทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: https://mgronline.com/local/detail/9600000123391 

 

4. พายุ ฝนตก  
 ผลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองพาย ุฝนตก มีคนตอบมากท่ีสุดคือ 

จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 และนอ้ยสุด มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
 ข้อเสนอแนะ การเกิดพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใตห้รืออ่าวไทยนั้น เกิดในช่วง

ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม หรือพฤศจิกายน ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม มกั
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ไม่เกิดมากนกัแต่ในช่วงเดือนสิงหาคม และกนัยายน อาจมีความถ่ีในการเกิดพายุท่ีมีความถ่ี ท่ีเกิด
ในช่วงน้ีมกัจะข้ึนฝ่ังบริเวณประเทศเวียดนาม แลว้ค่อยๆ อ่อนก าลงัลงตามล าดบั ไม่มีอนัตรายจาก
ลมแรง แต่พายุท่ีเกิดในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ส่วนใหญ่จะผ่านมาทางตอนใต้ของ
ประเทศเวียดนาม หากเป็นพายุใหญ่เคล่ือนตวัเขา้สู่อ่าวไทย อาจท าให้เกิดความเสียหายได ้ซ่ึงใน
เขตเทศบาลเมืองหวัหิน จะประสบเหตุการณ์น ้ าท่วมขงับ่อยครัง อนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของพายุท่ี
พดัมาช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 57 สภาพน ้าท่วมขงัในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: https://mgronline.com/local/detail/9600000123391 
 

 

5. พืน้ทีลุ่่มต ่า, แอ่งน า้ 
 ผลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองพื้นท่ีลุ่มต ่า, แอ่งน ้ า มีคนตอบมาก

ท่ีสุดคือ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และนอ้ยสุด มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 
 ข้อเสนอแนะ เขตเทศบาลเมืองหวัหิน เป็นพื้นท่ีราบลุ่มและท่ีราบน ้ าท่วมถึง ซ่ึงใน

หนา้ฝนหรือหนา้มรสุม มกัมีน ้ าท่วมขงัพื้นท่ีเสมอ เน่ืองจากปริมาณน ้ าท่ีเกิดจากฝนตกในพื้นท่ี และ
น ้ าจากพื้นท่ีภายนอก เม่ือสะสมรวมตวักนัแล้วมีปริมาณมากเกินความสามารถในการรองรับน ้ า    
จนท าใหเ้กิดน ้าท่วมขงัข้ึนมาได ้ 
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ภาพท่ี 58 สภาพน ้าท่วมขงัในพื้นท่ีลุ่ม, แอ่ง ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: https://www.posttoday.com/social/local/389012 

 

6. การบุกรุกพืน้ทีส่าธารณะ 
 ผลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองการบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะมีคน

ตอบมากท่ีสุดคือ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และน้อยสุด มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.0                    

 ข้อเสนอแนะ โดยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จะมีท่ีสาธารณประโยชน์ ท่ีรกร้าง      
วา่งเปล่า และท่ีราชพสัดุ ในส่วนของท่ีรกร้างวา่งเปล่า คือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้
เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ไม่ปิดกัน และไม่มีใครมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ทั้ งหมดน้ีคือ
องคป์ระกอบของท่ีดินรกร้างวา่งเปล่า ท่ีวา่ง หนองน ้ า เม่ือเกิดเหตุน ้ าท่วมขงัข้ึนมาสามารถใชพ้ื้นท่ี
เหล่านั้นเพื่อการป้องกนัและบรรเทาในการเกิดอุทกภยัได ้ 
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ภาพท่ี 59 สภาพการบุกรุกท่ีสาธารณะในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: https://mgronline.com/local/detail/9600000045165 
 

7. การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
 ผลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองการบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะมีคน

ตอบมากท่ีสุดคือ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และนอ้ยสุด มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0                        
 ข้อเสนอแนะ โดยท่ีในปัจจุบนั ผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน มีพื้นท่ีประมาณ 87.20  

ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี ต.หวัหิน และ ต.หนองแก ในผงัเมืองรวมหัวหินฉบบัใหม่ จะลด
พื้นท่ีเขตปลอดภยัทางทหารออกประมาณ 13.15 ตารางกิโลเมตร แต่จะขยายพื้นท่ีเขตผงัเมืองเดิม
เพิ่มอีก 97.73 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณกว่า 60,000 ไร่ ท าให้พื้นท่ีตามแนวเขตผงัเมืองรวม
ใหม่อยูท่ี่ประมาณ 171.78 ตารางกิโลเมตรหรือกวา่ 1 แสนไร่ เช่น พื้นท่ีราบบางส่วนสามารถพฒันา
ไดอี้กมาก โครงการจดัสรรก็ขยายมาทางน้ีมากข้ึน โดยจะส่งเสริมให้พฒันาเป็นแนวราบมากกว่า 
คือ ก าหนดให้เป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัชั้นดี หรือพื้นท่ีสีเหลือง บางส่วนให้คงพื้นท่ีสีเขียวไว ้และไม่ให้มี
อุตสาหกรรมท่ีเป็นมลพิษ หรือก าหนดเป็นพื้นท่ีสีเหลือง หรือท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อยบางส่วนท่ี
ปัจจุบนัมีการสร้างท่ีอยู่อาศยัแลว้ เช่น บา้นจดัสรร ห้องแถว ตึกแถว บา้นแถว จะเห็นได้ว่ามีการ
เปล่ียนทางดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นจ านวนมากในอนาคตขา้งน้ี ซ่ึงลว้นจะส่งผลต่อการเกิดน ้ า
ท่วมในเขตเทศบาลเมืองหวัหินและเขตผงัเมืองรวมเมืองหัวหินในอนาคตอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดห้าก
ไม่มีมาตรการหรือการจดัระเบียบเร่ืองผงัเมืองท่ีดี 
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พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2558 

 
ภาพท่ี 60 การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 
8. การทบัถมของขยะมูลฝอย/ ปริมาณขยะสะสม 
 ผลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองทบัถมของขยะมูลฝอย /ปริมาณ

ขยะ มีคนตอบมากท่ีสุดคือ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และนอ้ยสุด มีจ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.0 

 ข้อเสนอแนะ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองขยะท่ีตกคา้งในในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และ
ขยะท่ีถูกทิ้งไม่ถูกวธีิ เช่นทิ้งในแม่น ้ าล าคลอง ท่อระบายน ้ าทิ้ง หากเม่ือเกิดสภาวะน ้ าท่วมขงั น ้ ารอ
การระบาย หากเกิดฝนตกหนกั ซ่ึงในพื้นท่ีเทศบาลเมืองหวัหิน ก็จะประสบเหตุการณ์น ้ าท่วมซ ้ า ๆ 
อยากใหเ้กิดแนวทางการแกไ้ขท่ีดีข้ึนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
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ภาพท่ี 61 ปริมาณขยะในผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: http://www.news-lifestyle.com/contents/165694 

 

9. การก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างขวางทางน า้ 
 ผลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูก

สร้างขวางทางน ้า มีคนตอบมากท่ีสุดคือ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 และนอ้ยสุด มีจ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 

 ข้อเสนอแนะ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองหัวหิน ส่ิงปลูกสร้างของส่วนราชการและ
เอกชน การถมดินลงล าน ้าส่ิงปฏิกูลทบัถม และระบบสาธารณูปโภค อาทิ ถนนขวางทางน ้า ท่อลอด
ขนาดเล็กเกินไป ถนนสร้างกินพื้นท่ีล าน ้ า วางท่อตามแนวถนนทดแทนล าน ้ า ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งผล
กระทบเม่ือมีการเกิดน ้ าท่วม โดยจะตอ้งมีการจดัระบบระเบียบ มาตรการในดูแลอาคารและส่ิงปลุก
สร้างทั้งหมดน้ี 
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ภาพท่ี 62 การก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างขวางทางน ้า ทางระบายท่ีจะไหลลงทะเลในเขต 
ผงัเมืองรวมหวัหิน 
ท่ีมา: https://today.line.me/th/pc/article/ 

 

ข้อมูลการประกอบด้านข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน า้ท่วม 
1. การปรับปรุงผังเมืองรวม 
 ผลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองการปรับปรุงผงัเมืองรวม มีคน

ตอบมากท่ีสุดคือ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และน้อยสุด มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.0   

 ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงผงัเมืองรวมเมืองหัวหิ แนวเขตพื้นท่ีเมืองและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ระบบสาธารณูปโภค เพิ่มโครงข่ายการคมนาคม เช่น ตดัถนนสายใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกบัสภาพเมืองหัวหินปัจจุบนัท่ีโตเร็วและหนาแน่นมาก จนการพฒันาเร่ิมขยายออกมา
นอกเขตเมือง รวมถึงให้สอดรับกับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลด้วย เช่น รถไฟ
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ความเร็วสูง รถไฟทางคู่ จึงตอ้งน าผงัเมืองมาควบคุมการพฒันาให้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินไม่โตแบบ
ไร้ทิศทาง เน่ืองพื้นท่ีบางส่วนของเมืองหัวหิน ยงัไม่มีผงัเมืองรวม จะตอ้งมีการจดัวางผงัการใช้
ประโยชน์ท่ีดินให้ดีและรัดกุมมากข้ึน อยา่งนอ้ยช่วยเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัน ้ าท่วมไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

2. การบังคับใช้ผงัเมืองตามกฎหมาย 
 ผลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองการบงัคบัใช้ผงัเมืองตามกฎหมาย มี

คนตอบมากท่ีสุดคือ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และนอ้ยสุด มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0    
 ข้อเสนอแนะ ผงัเมืองรวมเมืองหิน จะประกาศใชบ้งัคบัโดยกฎกระทรวง เป็นเวลา

คร้ังละไม่ เกิน  5 ปี  และเม่ือใกล้เวลาท่ีกฎกระทรวงใช้บังคับผ ังเมืองรวมจะหมดอายุลง                  
กรมโยธาธิการและผงัเมืองจะพิจารณาวา่ผงัเมืองรวมนั้นสมควรแกไ้ขปรับปรุงหรือไม่ โดยจะมีการ
ควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเบ้ืองตน้ไว ้ดงัน้ี 

 1. เขตพื้นท่ีสีเหลือง ก าหนดไวเ้ป็นสีเหลือง ให้เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย
หนาแน่นนอ้ย ให้ใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั หรือสถาบนัราชการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น พื้นท่ีน้ีส่วนมากจะอยูน่อกเมืองหรือในชนบท 

 2.  เขตพื้นท่ีสีส้ม ก าหนดไวเ้ป็นสีส้มใหเ้ป็นท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปาน
กลาง ให้ใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั หรือสถาบนัราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
พื้นท่ีน้ีจะมีผูอ้ยูอ่าศยัมากกวา่พื้นท่ีสีเหลือง 

 3. เขตพื้นท่ีสีน ้ าตาล ก าหนดไวเ้ป็นสีส้มให้เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่น
มาก ให้ใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั หรือสถาบนัราชการ หรือสาธารณประโยชน์เป็นส่วน
ใหญ่ ส าหรับการใชท่ี้ดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 10 

 4. เขตพื้นท่ีสีแดง ท่ีดินประเภทน้ี ให้ใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่
อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนให้ใช้ไดไ้ม่เกิน ร้อยละสิบของ ท่ีดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ และ
ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีก าหนด ส่วนมากจะอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ การใช้ประโยชน์
ท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน ร้อยละสิบ และหา้มใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีก าหนด 

 5. เขตพื้ นท่ี สีม่วง ก าหนดเป็นเขตอุตสาหกรรม เพื่ อการบริหารและจัดการ 
ส่ิงแวดล้อม ส าหรับการประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีมลพิษน้อยโดยการ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อท่ีจะควบคุมการใช้ท่ีดินไม่ให้มีมากเกินความจ าเป็น อีกทั้ งยงัจดั
ระเบียบความเรียบร้อยของเมือง จัดสรรอาคารส่ิงปลูกสร้าง การควบคุมและส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  
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ภาพท่ี 63 การบังคับใช้ผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (ผงัเมืองรวมเมือง 
หวัหิน ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 รอบท่ี 2 ประกาศเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558) 
ท่ีมา: http://www.dpt.go.th/prachuapkhirikhan/main/group_ 2/ data/cityplan_huahin_ 0. htm 
 

3.  การควบคุมอาคารตามกฎหมาย 
 ผลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองการควบคุมอาคารตามกฎหมาย มีคน

ตอบมากท่ีสุดคือ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และนอ้ยสุด มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0   
 ข้อเสนอแนะ การควบคุมอาคาร ตามกฎหมาย ท่ีมุ่งรักษาประโยชน์ ความสงบสุข 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนส่วนใหญ่ และสังคม โดยเน้นเร่ืองท่ีเก่ียวแก่การปลูกสร้าง
อาคาร ขอ้ปฏิบติัของเจา้ของอาคาร การขออนุญาต การใช้งานอาคาร เจา้พนักงาน อ านาจหน้าท่ี 
ค  าสั่ง โทษ บทลงโทษ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ กฎหมายอาคารปัจจุบนั ไดแ้ก่พระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ .ศ  2522 และฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีออกภายหลงั เพื่อเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเติม แกไ้ข แลว้ยงัมี
กฎหมายอ่ืน ๆ ซ่ึงออกโดยเจ้าพนักงาน  หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี  ก ากับดูแล เร่ืองต่าง ๆ             
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวแก่การก่อสร้าง หรือออกโดยอาศยัอ านาจตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร       
เพื่อป้องกันระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบการระบายอากาศ ฯลฯ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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สวยงาม และมีการจดัการดา้นการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสียก่อน
ปล่อยลงสู่ทางระบายน ้าสาธารณะ ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 64 การเนน้บงัคบักฎหมายตาม พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบบัปรับปรุง 

2558 ท่ีวา่ดว้ยอาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองหวัหิน 

ท่ีมา: https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=102305&page=54 

 
4. การขุดคลองเพิม่เติม, การขุดลอกคลอง 
 ผลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองการขุดคลองเพิ่มเติม, การขุดลอก

คลอง มีคนตอบมากท่ีสุดคือ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และนอ้ยสุด มีจ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0  

 ข้อเสนอแนะ  นโยบายพัฒนาระบบการระบายน ้ าในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน        
เพื่อแกปั้ญหาให้ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการก่อสร้างคนักั้นน ้ า การขุดคลองขนาดเล็กใหม่และ
การขดุลอกคูคลองเพื่อรองรับการระบายน ้าในพื้นท่ีไดอ้ยา่งประสิทธิภาพก็จะช่วยลดผลกระทบจาก
การเกิดภยัน ้าท่วม 
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5. การสร้างพืน้ทีรั่บน า้ 
 ผลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองการสร้างพื้นท่ีรับน ้ า มีคนตอบ

มากท่ีสุดคือ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และน้อยสุด มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0                          
 ข้อเสนอแนะ  ในการใช้ประโยชน์พื้ น ท่ี สี เขียว (ท่ี ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม) และสีเขียวลายขาว (ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม) ในพื้นท่ีผงัเมือง
รวมเมืองหัวหิน แต่ปัจจุบนัมีการพฒันาพื้นท่ีล ้ าไปจ านวนมาก เหลืออยู่ประมาณ 196.69 ไร่ พื้นท่ี
บางแห่งท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีรับน ้ า แต่ปัจจุบนัไม่สามารถท าไดแ้ลว้ อาจจะใชม้าตรการอ่ืนแทน เช่น 
พื้นบา้นก่อสร้างดว้ยอิฐบล็อก เพื่อให้น ้าซึมผา่นไดเ้ลย หรือสร้างถงัเก็บน ้ าใตดิ้นแทน โดยออกเป็น
นโยบายเพื่อแลกกบัสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 65 คลองในพระราชด าริ ในรัชกาลท่ี 9 ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: http://radio.prd.go.th/prachuapkhirikhan/ewt_news.php?nid=2315&filename=main 
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ภาพท่ี 66 คลองในพระราชด าริ ในรัชกาลท่ี 9 ในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: http://www.huahin.go.th/site/index.php?option=com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 67 พื้นท่ีรับน ้าโดยธรรมชาติเมือเกิดน ้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: https://mgronline.com/local/detail/9600000045165 
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ภาพท่ี 68 พื้นท่ีรับน ้าโดยธรรมชาติเม่ือเกิดน ้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: https://mgronline.com/local/detail/9600000045165 

 

6. การสร้างระบบป้องกนัน า้ท่วม เช่น เข่ือน ประตูน า้ คลองระบายน า้เพิม่ 
 ผลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองการสร้างพื้นท่ีรับน ้ า มีคนตอบ

มากท่ีสุดคือ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และนอ้ยสุด มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0                           
 
 ข้อเสนอแนะ โดยเทศบาลเมืองหัวหิน จะต้องมีมาตรการ แผน และแนวทาง

ด าเนินการในการป้องกนัน ้าท่วมมาตรการหลกัในการป้องกนัน ้าท่วม 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

บทที ่7  

สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเส่ียงการเกิดอุทกภยั

บ่งช้ีถึงความจ าเป็นของการเตรียมการเพื่อรับมือกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดงักล่าวทั้งในลกัษณะของการลดการเปิดรับความเส่ียงและการปรับตวัเพื่อให้สามารถทนต่อการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ของเทศบาลเมืองหัวหิน ซ่ึงเมืองหัวหินพื้นท่ีการศึกษาในการ

วิจยัคร้ังน้ี รวมไปถึงขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น จากกลุ่มสัมภาษณ์เป็นผลท าให้ผูศึ้กษาสามารถ

กล่าวถึงการสรุปผลการศึกษา และอภิปราย เพื่อสนบัสนุนวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไวใ้นขา้งตน้ คือ 

 

สรุปผลการวจัิย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางกายภาพในพืน้ทีศึ่กษาทีท่ าให้เกดิอุทกภัย  
 จาการศึกษาพบว่าปัจจัยทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นท่ี

เทศบาลเมืองหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากการศึกษาพบว่ามีปัจจยัดงัน้ี สภาพภูมิประเทศท่ี
เป็นภูเขาสูง, การกีดขวางทางน ้ าของ ถนน ทางรถไฟ, น ้ าทะเลหนุนสูง, พาย ุฝนตก, พื้นท่ีลุ่มต ่า, แอ่งน ้ า
, การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ, การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน, การทบัถมของขยะมูลฝอย/
ปริมาณขยะ,    การก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างขวางทางน ้า 

2. เพ่ือวเิคราะห์แนวโน้ม และความเส่ียงในการเกดิอุทกภัย  
 จากการศึกษาพบว่าผลกระทบของของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชีวิต

ความเป็นอยูข่องชุมชนการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลปริมาณการตกของฝนและเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่
ในเขตผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน ตั้งแต่ ปี 2556 จนถึง ปี 2561 พบวา่มีแนวโนม้และความถ่ีในการเกิด
สูงข้ึนในทุก ๆ ปี 

3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย เพ่ือรองรับการ
พฒันาเมืองในอนาคต  

 การลดความเส่ียงอุทกภยัรุนแรงในเขตชุนเมืองหวัหิน ยงัสามารถน าวิธีการอ่ืน ๆ    
มาใชร่้วมกนัเพื่อลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน แนวทางในการด าเนินการดงักล่าวสามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น การป้องกนัน ้าท่วมโดยไม่ใชโ้ครงสร้างและ การป้องกนัน ้าท่วมโดยใชโ้ครงสร้าง 

 



  165 

 
ปัญหาและสมมติฐานของการศึกษา 
1. การศึกษาลกัษณะทางกายภาพ ทีเ่ป็นสาเหตุในการเกดิอุทกภัยได้อย่างไร 
 จากการศึกษาพบวา่ลกัษณะทางกายภาพของพื้นเมืองหวัหินมีการเปล่ียนแปลงไป

จากเดิม โดยมีการเปล่ียนแปลงดว้ยธรรมชาติ เช่น สภาพภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูง, น ้าทะเลหนุนสูง
, พายุ ฝนตก , พื้นท่ี ลุ่มต ่ า, แอ่งน ้ า และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เช่น การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ ,               
การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน, การทบัถมของขยะมูลฝอย/ปริมาณขยะ, การก่อสร้างอาคาร
และส่ิงปลูกสร้างขวางทางน ้ า โดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นท่ีชุมชนเมืองหัวหิน จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

2. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัย และส่งผลต่อการการ
ตั้งถิ่นฐาน และการพฒันาเมืองอย่างไม่เหมาะสม  

 จากการศึกษาพบวา่ลกัษณะทางกายภาพของพื้นเมืองหวัหินท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด
อุทกภัยในหลายๆ  ด้าน เช่น สภาพภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูง, การกีดขวางทางน ้ าของ ถนน            
ทางรถไฟ , น ้ าทะเลหนุนสูง, พายุ ฝนตก, พื้นท่ีลุ่มต ่า, แอ่งน ้ า, การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ, การ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน, การทบัถมของขยะมูลฝอย/ปริมาณขยะ, การก่อสร้างอาคาร
และส่ิงปลูกสร้างขวางทางน ้ า  และส่งผลต่อการการตั้งถ่ินฐานเน่ืองจากการขยายพื้นท่ีเมืองและ
ชุมชนเพื่อรองรับการพฒันาอย่างไม่เหมาะสม เป็นเหตุส่งผลให้เกิดปัญหาดา้นอุกทกภยัและอ่ืน ๆ 
ในการพฒันาเมืองตามมา 
 
ส่ิงทีค้่นพบจากการศึกษา 

ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศต่อการเกดิอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 
พื้นท่ีอ่ืน ๆ ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นผลกระทบมาจากฝนตกต่อเน่ืองเป็นเวลา

หลายวัน  เกิดการสะสมของปริมาณน ้ าฝนในแม่น ้ า ล าคลองและแหล่งน ้ าต่าง ๆ จนเกิน
ความสามารถในการรองรับน ้าของล าน ้ า เกิดภาวะน ้าลน้ตล่ิงเขา้ท่วมชุมชนและพื้นท่ีทางการเกษตร 
สร้างความเสียหายทั้งทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเป็นอย่างมาก สถานการณ์
ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงผลกระทบของของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชนการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลปริมาณการตกของฝนและเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ในเขตผงัเมือง
รวมเมืองหวัหิน ตั้งแต่ ปี 2556 จนถึง ปี 2561พบวา่มีแนวโนม้และความถ่ีในการเกิดสูงข้ึนในทุก ๆ                
ปี นอกจากน้ียงัเห็นไดว้่าเดือนกนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายนเป็นเดือนท่ีมีปริมาณฝนตกมากท่ีสุด       
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์น ้าท่วมในเขตพื้นท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีมกัประสบปัญหาน ้าท่วม
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี 

การวิเคราะห์เพื่อเสนอทางเลือกในการบริหารจดัการพื้นท่ีของชุมชนเพื่อรับมือต่อ
ความเส่ียงน ้ าท่วมในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางการวาง
แผนการใชท่ี้ดินท่ีเหมาะสมโดยน าปัจจยัดา้นความเส่ียงน ้ าท่วมมาเป็นขอ้พิจารณา ประเด็นส าคญั
ประกอบดว้ยแนวทางในการปรับปรุงขอ้ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีเส่ียงน ้ าท่วมและ
พื้นท่ีน ้าท่วมถึง การควบคุมอาคารในพื้นท่ีเส่ียงน ้าท่วม  

แนวโน้มความรุนแรงของเหตุการณ์อุทกภัยในเขตผงัเมืองรวม 
ขอ้มูลปริมาณฝนจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์

ของปริมาณน ้ าฝนรายเดือนและการเกิดอุทกภยัในเขตผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน แลว้ยงัพบวา่ปริมาณ
ฝนรวมยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดอุทกภยั เฉล่ียทั้งพื้นท่ีเท่ากับ 150-300 มม.        
ซ่ึงเป็นปริมาณฝนสะสมสูงสุดเม่ือเทียบกบัปริมาณฝนในปี อ่ืน ๆ ในการศึกษาน้ีจึงใช้ปริมาณฝน
รวมมาเป็นข้อพิจารณาประเมินแนวโน้มความเส่ียงการเกิดอุทกภัยในเขตผงัเมืองรวมหัวหิน 
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยเป็นพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณฝน รวม 5 และ 7 วนั ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนหน่ึง
คร้ังใน รอบ 20, 50 และ 100 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขวา่เป็นเหตุการณ์ฝนตกหนกัท่ีอาจก่อให้เกิดอุทกภยั
รุนแรง แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือระหว่างช่วงปี 1990-2009 (ปีปัจจุบนั) และ 2030-
2049 (ปีอนาคต) เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความเส่ียงของความรุนแรงอุทกภยั และโอกาสของ
การเกิดเหตุการณ์ในอนาคต 

1. แนวโน้มความเส่ียงของโอกาสในการเกดิอุทกภัย 
 เป็นการประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดอุทกภัยรุนแรงในอนาคต เป็นการ

ประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดอุทกภัยรุนแรงในอนาคต โดยพิจารณาเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงของรอบปี การเกิดซ ้ าของปริมาณฝนรวม 5 และ 7 วนั ในรอบ 20, 50 และ 100 ปี 
ระหวา่งปัจจุบนั และอนาคต ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของระยะเวลาการ
เกิดซ ้ าของปี ท่ีมีปริมาณฝนรวมสูงสุดในทั้ง 3 รอบปี โดยมีความถ่ี และความรุนแรงในการเกิดมาก
ข้ึนในทุกปี 

2. ความเส่ียงน า้ท่วมในเขตผงัเมืองรวมจากการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ิน 
 ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อสถานการณ์น ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมเมืองหัว

หิน มีแนวโนม้ความรุนแรงเพิ่มข้ึนในอนาคต บ่งช้ีถึงความเส่ียงของชุมชนท่ีจะไดรั้บความเสียหาย
จากน ้ าท่วมสูงมากข้ึนตามไปดว้ย ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่ความเส่ียงจากอุทกภยัไม่ไดเ้กิดข้ึนจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่เพียงอย่างเดียวโดยระดบัความเส่ียงหรือความเสียหายท่ีอาจ
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เกิดข้ึนยงัมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบความความเปราะบางหรือความอ่อนไหวต่อ
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินในบริบทของแผนการพฒันาชุมชนเมืองในอนาคตโดยมี
รายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 

 1. การใช้ทีด่ินและความเส่ียงน า้ท่วม 
  การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตผงัเมืองรวมเมืองหัวหิน ปัจจุบัน

พบวา่การก่อสร้างอาคารและการถมท่ีเพื่อใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทรวมทั้งโครงการสาธารณูปการ
และระบบคมนาคมนอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบน ้ าในธรรมชาติแลว้ แนวโน้มการขยายของ
การใชท่ี้ดินและการก่อสร้างอาคารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีแสดงให้เห็นถึงทิศทางการพฒันา
เมืองท่ีน าไปสู่ความอ่อนไหวและความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศข้ึน  

 2. ความเส่ียงน า้ท่วมพืน้ทีก่่อสร้างอาคาร 
  การประเมินพื้นท่ีก่อสร้างท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วม ในปี 2554 พบวา่พื้นท่ี

ก่อสร้างส่วนใหญ่ในเขตผงัเมืองรวมหัวหิน ประสบปัญหาน ้ าท่วมในระดับความสูง 1-3 เมตร 
อย่างไรก็ตามการส ารวจพื้นท่ีช้ีให้เห็นว่าอาคารบางส่วนท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีน ้ าท่วมไม่ไดถู้กน ้ าท่วม
เน่ืองจากมีการถมพื้นท่ีบริเวณท่ีตั้งอาคารสูงกว่าระดบัพื้นท่ีดินมากน ้ าท่วมไม่ถึง แต่ในช่วงเวลาท่ี
น ้าท่วมการเขา้ถึงอาคารไม่สามารถท าไดโ้ดยสะดวกเน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณโดยรอบมีท่วมสูง 

 3. ความเส่ียงน า้ท่วมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
  ผลการวิ เคราะห์ สภาพพื้ น ท่ี และท่ี ตั้ งส าธารณู ปโภคสาธารณู ปการ                          

เช่น โรงพยาบาล ห้องสมุดสถาบนัราชการต่าง ๆ พบวา่ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่มีความเส่ียงสูงมาก
นัก และอยู่นอกเขตน ้ าท่วมสูงกว่า 3 เมตร โดยเฉพาะสถาบันราชการท่ีพบว่าเป็นประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีได้รับผลกระทบจากน ้ าท่วมต ่าสุดเม่ือเทียบกบัการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนการพิจารณา
ความเส่ียงน ้ าท่วมระบบคมนาคมพบว่า ถนนส่วนใหญ่รวมทั้งเส้นทางรถไฟ ได้รับผลกระทบจากน ้ า
ท่วมโดยระดับความสูงของน ้ าบนถนนสายหลักคือถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7)       
จะมีระดบัความสูงไม่ส่วนใหญ่ไม่เกิน 1  เมตร เน่ืองจากถนนยกสูง ในขณะท่ีถนนสายอ่ืน ๆ ในพื้นท่ี
ระดบัน ้ าสูงเกินกว่า 0.5 เมตรโดยเฉพาะถนนในชุมชนส่วนใหญ่มีน ้ าท่วมสูงมากกว่า 1 เมตรท าให้ไม่
สามารถใชใ้นการสัญจรได ้

 
สรุปผลทีไ่ด้จากการศึกษา 

จากการศึกษาและวเิคราะห์การรับมือต่อปัญหาน ้ าท่วมของชุมชนและภาคส่วนในเขต
เมืองหวัหินท่ีนบัวา่เป็นผลกระทบส าคญัจากสภาพภูมิอากาศ สะทอ้นให้เห็นว่าการด าเนินการเพื่อ
แกปั้ญหาสถานการณ์น ้ าท่วมในปัจจุบนัยงัไม่เพียงพอต่อการจดัการความเส่ียงของการเกิดอุทกภยั    
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ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีความเส่ียงอุทกภัยในเขตเมืองหัวหิน ยงัได้รับผลกระทบจาก
นโยบายการใชท่ี้ดินและแผนพฒันาเมืองท่ีไม่สอดคลอ้งต่อบริบทของพื้นท่ี การวางผงัเมืองและการ
ก าหนดการประโยชน์ท่ีดินในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีจะท าให้ชุมชนเปิดรับความเส่ียงมากข้ึน 
การศึกษาในส่วนต่อไปจึงให้ความส าคญักบัการแก้ปัญหาดงักล่าวโดยมุ่งเน้นท่ีจะน าวิธีการทาง     
ผงัเมืองมาประยุกต์ใช้ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในเขตผงัเมืองรวมเพื่อลดความเส่ียง
จากสภาพภูมิอากาศ ผลการวจิยัในคร้ังน้ีไดผ้ลสรุปอภิปรายไดว้า่ 

สภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่ง พื้นที่ลุ่มต ่า, แอ่งน ้า จากสภาพภูมิประเทศของเมือง        
หัวหินท่ีมีพื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล มีพื้นท่ีบางส่วนลาดต ่า มีลกัษณะคลา้ยแอ่งกระทะ และจะเกิด   
น ้ าท่วมขงับ่อยคร้ังบริเวณถนนเพชรเกษม เทศบาลเมืองหัวหินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจน เช่นการเสริมไหลทางทาง การขุดลอกท่อระบายน ้ า เพื่อให้
น ้าฝนไหลลงทะเลใหเ้ร็วท่ีสุด โดยไม่ใหเ้กิดน ้าท่วมขงั 

การกีดขวางทางน ้าของ ถนน ทางรถไฟ  โดยท่ีตั้ งของพื้นท่ีเมืองหัวหินมีเส้นทาง
คมนาคมตดัผ่านเมืองและมีความส าคญั คือ ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 )        
และทางรถไฟสายใต ้(กรุงเทพ ฯ – หาดใหญ่) โดยมีลกัษณะการตดัถนนเป็นแนวยาวเหนือใต ้โดย
ขนานคู่กนั ซ่ึงจากการศึกษาจะมีท่อลอดถนน และทางระบายน ้ าน้อยมาก จึงท าให้ปริมาณน ้ าฝน
ไหลไม่ทนัจึงเอ่อล้นท่วมบริเวณถนนเพรชเกษมบ่อยคร้ัง เทศบาลเมืองหัวหินหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจน เช่นการ การขุดลอกวางท่อระบายน ้ า เพื่อให้
น ้าฝนไหลลงทะเลใหเ้ร็วท่ีสุด โดยไม่ใหเ้กิดน ้าท่วมขงัตามแนวถนนเพชรเกษมและเส้นทางรถไฟ 

น า้ทะเลหนุนสูง พายุ ฝนตก  เมืองหวัหินตั้งอยูบ่ริเวณพื้นท่ีท่ีส่งผลต่อการเกิดพายุ ฝนตก 
น ้ าทะเลหนุน อยูเ่ป็นประจ า ซ่ึงไม่สามารถป้องกนัไดอ้ยา่งทนัที แต่สามารถบรรเทาการเกิดได ้โดยการ
ประกาศเตือนในพื้นท่ี  

การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ  การบุกท่ีสาธารณะเพื่อท าประโยชน์ส่วนบุคคลการ
ดดัแปลงสภาพพื้นท่ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในทางธุระกิจ โดยพื้นท่ีสาธารณะบางแห่งก็มีหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ี
รับน ้ าของเมือง หากไม่ไม่พื้นท่ีเหล่าน้ีก็มีปัญหาเร่ืองของน ้ าท่วมขงัตามมาได ้ดงันั้นควรมีวิธีการ
จดัการพื้นท่ีใหมี้ความชดัเจน 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เทศบาลเมืองหัวหินมีการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีค่อนข้างชัดเจน เช่น การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย (สี
เหลือง) การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก (สีแดง) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) เน่ืองจากพื้นท่ีเมืองหัวหินมีการพัฒนาพื้นท่ีเมืองเพื่อรองรับกิจกรรมการ
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ท่องเท่ียว โดยจะเน้นโครงการพฒันาทางดา้นอสังหาริมทรัพยเ์ป็นจ านวนมาก จึงส่งผลให้พื้นท่ีต่าง ๆ 
เพิ่มข้ึน แต่พื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีรับน ้ าลดลง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาและอุทกภยัในพื้นท่ีได ้
ดังนั้ นควรจะเร่งให้การบังคับใช่กฎหมายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เช่น พระราชบัญญัติการผงัเมือง       
พ.ศ.2518, 2558 และ กฎกระทรวงผงัเมืองรวมเมืองหวัหินและผงัเมืองรวมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

การทับถมของขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหัวหินมีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียวในด้านต่าง ๆ สุดทา้ยปัญหาท่ีตามคือเร่ืองของขยะมูลฝอยท่ีตกคา้งในพื้นท่ี      
โดยขยะบางส่วนไดที้การตกคา้งในแหล่งน ้าธรรมชาติ คลองชลประทานและท่อระบายน ้ าของเมือง 
ท าให้มีการอุดตนั น ้ าไหลไม่สะดวก เกิดการท่วมขงัของมวลน ้ าเม่ือเกิดฝนตกได ้ดงันั้นเทศบาล
เมืองหวัหิน ควรมีการขุดลอกท่อระบายน ้ า ทางระบายน ้ าต่าง ๆ ให้น ้าไหลลงสู่ทะเลไดส้ะดวกและ     
รวดเร็วข้ึน 

การก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างขวางทางน ้า เทศบาลเมืองหัวหินมีการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเท่ียวในดา้นต่าง ๆ โดยมีการขุดถมพื้นท่ีและก่อสร้างอาคาร
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่จ านวนมาก และพื้นท่ีบางท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ล าน ้าต่าง และพื้นท่ีระบาย
น ้ าต่าง ๆ ของเมือง ท าให้มีปัญหาเร่ืองไหลของน ้ าลงสู่ทะเล ดังนั้ นควรจะเร่งให้การบังคบัใช่
กฎหมายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เช่น พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518, 2558 พระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522, 2558 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดล้อม 2535 และ
กฎกระทรวงผงัเมืองรวมเมืองหวัหินและผงัเมืองรวมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

แนวทางการวางแผนด้านผงัเมืองเพ่ือรับมือต่อความเส่ียงน า้ท่วมจากสภาพภูมิอากาศ 
การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์เพื่อเสนอทางเลือกในการบริหารจดัการพื้นท่ีของ

ชุมชนเพื่อรับมือต่อความเส่ียงน ้ าท่วมในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนว
ทางการวางแผนการใช้ท่ีดินท่ีเหมาะสมโดยน าปัจจยัดา้นความเส่ียงน ้ าท่วมมาเป็นขอ้พิจารณา ประเด็น
ส าคญัประกอบดว้ยแนวทางในการปรับปรุงขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีเส่ียงน ้ าท่วมและ
พื้นท่ีน ้ าท่วมถึง การควบคุมอาคารในพื้นท่ีเส่ียงน ้ าท่วม แผนการพฒันาเมืองตลอดจนแนวทางในการ
บริหารจดัการใหดี้ 

แนวทางการวางแผนด้านผงัเมืองเพ่ือรับมือต่อความเส่ียงน า้ท่วมจากสภาพภูมิอากาศ 
การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์เพื่อเสนอทางเลือกในการบริหารจดัการพื้นท่ีของ

ชุมชนเพื่อรับมือต่อความเส่ียงน ้ าท่วมในอนาคตโดยมุ่งเนน้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนว
ทางการวางแผนการใช้ท่ีดินท่ีเหมาะสมโดยน าปัจจยัด้านความเส่ียงน ้ าท่วมมาเป็นข้อพิจารณา 
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ประเด็นส าคญัประกอบดว้ยแนวทางในการปรับปรุงขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีเส่ียง
น ้ าท่วมและพื้นท่ีน ้ าท่วมถึง การควบคุมอาคารในพื้นท่ีเส่ียงน ้ าท่วม แผนการพฒันาเมืองตลอดจน
แนวทางในการบริหารจดัการท่ีดี 

แนวคิดในการวางแผนการใช้ที่ดินเพ่ือรับมือความเส่ียงอุทกภัยในเขตเทศบาลเมือง   
หัวหิน 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้แนวโน้มการเกิดอุทกภยัหรือ
ความเส่ียงอุทกภยัสูงข้ึน พื้นท่ีชุมชนเมืองเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัของเมืองเน่ืองจากเป็น
ศูนยท์างเศรษฐกิจ มีความหนาแน่นทางประชากรสูง มีความหลากหลายของกิจกรรมการใชท่ี้ดิน
และมีการลงทุนในสาธารณูปโภคสาธารณการและบริการต่าง ๆ ท าใหมี้ความเส่ียงต่อท่ีจะเกิดความ
เสียหายจากอุทกภัยสูงกว่าพื้นท่ีชานเมืองหรือชนบท ในขณะท่ีความเส่ียงอุทกภัยจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความชดัเจนมากข้ึนเร่ือย ๆ การเตรียมการรับมือเพื่อลดความเส่ียง
ดงักล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น กลยุทธ์ท่ีน ามาใชใ้นการรับมือหรือปรับตวัต่อการผลกระทบจาก
สภาพภูมิอากาศอาจมีความแตกต่างกนัไปตามบริบทของลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและสภาพ
กายภาพพื้นท่ี ประสิทธิภาพหรือความส าเร็จของการปรับตวัอาจวดัไดจ้ากประสิทธิผลในการลด
ผลกระทบการหลีกเล่ียงอันตราย การสร้างความปลอดภัย หรือการลดความเส่ียงโดยอาศัย
กระบวนการท่ีต่อเน่ือง (Adger, 2005) การรู้จกัความเส่ียงหรือเขา้ใจความเส่ียงจึงเป็นพื้นฐานของ
การปรับตวัหรือการรับมือต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ดงันั้นในการวางแผนเพื่อรับมือหรือลดความ
เส่ียง 

จากอุทกภยัในเขตเทศบาลเมืองหวัหินจึงมีการศึกษาวิเคราะห์ให้เขา้ใจถึงความเส่ียงท่ี
จะเกิดความเสียหายรุนแรงจากอุทกภยั ในการศึกษาน้ีพิจารณาให้ความส าคญักบัความอ่อนไหว
ความเปราะบางเชิงกายภาพของพื้นท่ีเป็นปัจจยัของความเส่ียงท่ีส าคญั ซ่ึงระดบัของความอ่อนไหว
หรือเปราะบางเชิงพื้นท่ีในการศึกษาน้ีจะข้ึนอยู่กับปัจจัย 2 ประการคือ ลักษณะทางกายภาพ             
สภาพธรรมชาติของพื้นท่ี และการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินซ่ึงเป็นการกระท าโดยมนุษย ์

ในการวางแผนเพื่อรับมือความเส่ียงน ้ าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลเมืองหัวหินจึงให้
ความส าคญัในการลดความอ่อนไหวเชิงกายภาพหรือการลดความไวต่อความเสียหายของพื้นท่ีซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการวางแผนการใช้ท่ีดินเป็นอย่างมาก ดงันั้นการวางแผนเพื่อลด
ความเส่ียงน ้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจึงให้ความส าคญักบัการประยุกตก์ลยุทธ์และวิธีการ
ดา้นผงัเมืองในการวางแผนเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว  
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แนวทางการปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ทีด่ินในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 
ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Zoning ordinances) เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการวาง

ผงัเมืองและควบคุมการพฒันาให้มีความเหมาะสมต่อศกัยภาพและขอ้จ ากดัของพื้นท่ี ท าให้เมือง        
มีความเป็นระเบียบสวยงาม ข้อก าหนดการใช้ท่ีดินจึงเป็นแนวทางท่ีใช้การวางแผนจดัการและ
แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมและลดความเส่ียงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 

การปรับปรุงผงัและขอ้หนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตเมืองหวัหิน มีวตัถุประสงค์
เพื่อเตรียมการรับมืออุทกภัยในอนาคตโดยการลดความเส่ียง/ความอ่อนไหวโดยพิจารณาจาก
ผลกระทบของสถานการณ์น ้าท่วมเมืองหวัหิน ท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชน โดยมีประเด็นส าคญัดงัน้ี 

1. ป้องกนัชีวติ สุขภาพและทรัพยสิ์นของประชาชน 
2. ลดค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างระบบป้องกนัน ้าท่วม 
3. ลดผลกระทบน ้าท่วมต่อการหยดุชะงกัเศรษฐกิจการคา้ชุมชน 
4. ป้องกนัการเพิ่มข้ึนพื้นท่ีน ้าท่วมในอนาคต 
5. ป้องกนัการพฒันาท่ีส่งท าใหร้ะดบัน ้าท่วมสูงข้ึน 
6. ลดค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟู เยยีวยาเหตุการณ์น ้าท่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 69 ผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 รอบท่ี 2 (3 เมษายน 2558) 
ท่ีมา: http://www.dpt.go.th/prachuapkhirikhan/main/group_ 2/ data/cityplan_huahin_ 0. htm 
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แนวทางการปรับปรุงข้อก าหนดอาคาร  (Building Code) ในพืน้ทีเ่ส่ียงน า้ท่วม 
ลกัษณะโครงสร้างตลอดจนวสัดุก่อสร้างอาคารมีผลกระทบต่อระดบัความเสียหายท่ี

จะเกิดข้ึนจากน ้ าท่วม การปรับปรุงขอ้ก าหนดอาคารในพื้นท่ีเส่ียงน ้าท่วมจึงเป็นแนวทางส าคญัอยา่ง
หน่ึงท่ีจะช่วยลดความเส่ียงจากน ้ าท่วมชุมชนได้การออกข้อก าหนดอาคารในเขตเมืองหัวหิน 
จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดการใช้ท่ีดินหรือผงัเมือง โดยอาคารท่ีอยู่ภายใต้
ขอ้ก าหนดอาคารในพื้นท่ีเส่ียงน ้ าท่วมจะเป็นอาคารท่ีก่อสร้างในเขตการใช้ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม    
(สีเขียว) การใช้ท่ิดินเพื่อการระบายน ้ าหลาก (น ้ าตาลขีดขาว) พื้นท่ีรับน ้ า (สีเขียวข้ีมา้) และการใช้
ท่ีดินเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและนันนทนาการ ท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัน ้ าท่วมสูงมากกว่า 
แนวทางการใชม้าตรการควบคุมอาคารในพื้นท่ีเส่ียงน ้าท่วมสูงมีดงัน้ี 

1. อาคารตอ้งไม่ปิดกั้นการไหลของน ้ าธรรมชาติ ก าหนดให้เป็นอาคารใตถุ้นสูงท่ี       

น ้าสามารถไหลผา่นไดส้ะดวก 

2. อาคารมีระดับพื้ นชั้ นล่างสูงไม่ต ่ ากว่า 3 เมตร หากเป็นไปได้ควรมีระยะเว้น             

(Free board) 20 เซนติเมตร  

3. การวางตวัตามแนวยาวของอาคารควรขนานไปกบัทิศทางการไหลของน ้า 

4. การติดตั้ งระบบควบคุมไฟฟ้าหลักควรอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าระดับน ้ าท่วมสูง           

3 เมตร 

5. ควรใชว้สัดุในการก่อสร้างอาคาร ท่ีมีความทนต่อน ้าใหม้ากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 70 แนวทางการก าหนดมาตรการดา้นการออกแบบอาคารในพื้นท่ีเส่ียงน ้าท่วมสูง 
ท่ีมา: จากการเสนอแนะแนวทางและมาตรการ 

ข้อก าหนดเพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ทีด่ินในเส้นทางน า้หลาก 
เป็นแนวทางท่ีใชใ้นการควบคุมการใชท่ี้ดินในพื้นท่ีท่ีเป็นทางระบายน ้ าธรรมชาติใน

พื้นท่ีราบน ้ าท่วมถึง (Floodplain) โดยทัว่ไปแลว้การก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเส้นทางน ้ า

หลากจะแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 โซนคือ บริเวณเส้นทางน ้ าหรือล าน ้ า (Floodway) บริเวณพื้นท่ีขอบ

ทางน ้ า (Flood fringe) และท่ีราบน ้ าท่วมถึง (Floodplain)แนวทางการควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน

ในเส้นทางน ้ าหลากในเขตเมืองหัวหิน สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณีคือ เส้นทางน ้ าหลากในพื้นท่ี

เมือง เส้นทางน ้ าหลากในพื้นท่ีก่ึงเมืองก่ึงชนบทและพื้นท่ีชนบท อย่างไรก็ตาม การก าหนดระยะ

ความกวา้งทางน ้ าและระดยะต้องมีการศึกษาข้อมูลของทางน ้ าและระดบัความสูงของน ้ าหลาก

ในช่วงหนา้น ้าเพื่อมาก าหนดระยะถอยร่นใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 

การก าหนดระยะทางน ้ าหลากจะช่วยแก้ปัญหาการก่อสร้างท่ีรุกล ้ าแม่น ้ าล าคลองท่ี

เกิดข้ึนในปัจจุบัน โดยการด าเนินการดังกล่าวควรเป็นการก าหนดระยะถอยร่นจากแหล่งน ้ า        

โดยแบ่งออกเป็น  2 ระดับ คือ พื้ น ท่ี เช่ือมต่อล าน ้ า  (Flood fringe) และพื้ น ท่ี ราบ ลุ่มทั่วไป        

    ยกพื้นสูง 
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(General floodplain) ตวัอย่างพื้นท่ีทางน ้ าหลากในเมืองหัวหิน ขอ้ก าหนดการประโยชน์ท่ีดินใน

พื้นท่ีทางน ้ าหลากโดยทัว่ไปสามารถใช้ท่ีดินบางประเภทได้โดยไม่ตอ้งขออนุญาติ เช่นการท า

การเกษตร ส่วนการใชท่ี้ดินในยา่นท่ีอยูอ่าศยัและอุตสาหกรรมจะสามารถใชเ้ป็นสวน ลานจอดรถ 

ท่ีขนถ่ายสินคา้ในส่วนท่ีไม่ใช่อาคาร เป็นตน้ 

แนวทางการพัฒนาเมือง 2 ศูนย์กลาง /ศูนย์ราชการใหม่-ศูนย์กลางบริการด้านการ

ท่องเทีย่ว 

เป็นแนวทางท่ีใช้ในการควบคุมการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีท่ีเป็นทางระบายผลการศึกษา

ช้ีให้เห็นวา่ท าเลท่ีตั้งและลกัษณะภูมิประเทศของชุมชนเมืองหัวหิน มีผลกระทบต่อความเส่ียงน ้ า

ท่วมชุมชน เน่ืองจากมีท่ีตั้งอยูบ่นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล โดยบริเวณเทศบาลเมืองหวัหิน เป็นพื้นท่ีรับ

น ้าหลกัท่ีไหลจากภูเขาก่อนไหลลงสู่ทะเล โดยไหลผา่นชุมชนเมืองหนาแน่น มีความยาวตลอดแนว

เขตชุมชนมากกวา่ทั้งดา้นทิศเหนือ-ใตแ้ละดา้นตะวนัออกมากกวา่ 20 กิโลเมตร ท าให้พื้นท่ีชุมชน

ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาหลายดา้นทั้งปัญหาน ้ าลน้ตล่ิงเขา้ท่วมชุมชน ปัญหาการกดัเซาะริมฝ่ัง

ทะเล  ปัญหาน ้ าท่วมขงัในท่ีลุ่ม ปัญหาน ้ าทะเลหนุนสูง  นอกจากน้ีเทศบาลเมืองหัวหินยงัมีการใช้

ท่ีดินเพื่อการก่อสร้างอาคารหนาแน่น การขยายตวัของชุมชนและมีทิศทางเขา้สู่พื้นท่ีเส่ียงน ้าท่วมสูง           

การป้องกนัน ้ าท่วมดว้ยใช้โครงสร้าง (Engineering defend/Hard construction) เป็นไดย้ากและตอ้ง

ใชเ้งินทุนสูงเน่ืองจากชายฝ่ังทะเลมีความยาวตลอดแนวชุมชน 

การปรับตวัแบบ การพฒันาเมืองแบบ 2 ศูนยก์ลางจึงเป็นแนวทางท่ีมีความเหมาะสม 

สามารถช่วยลดความเส่ียงจากอุทกภยัในอนาคต และยงัช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของเมือง

รวมทั้งปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน การพฒันาเมืองดงักล่าวอาจเป็นไปในลกัษณะ

การพฒันาแบบศูนยร์าชการใหม่-ศูนยก์ลางบริการดา้นการท่องเท่ียว เป็นศูนยก์ลางเมืองท่ีมีบทบาท

ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเป็นท่ียอมรับนิยมใช้ในการแกปั้ญหาการ

ขยายตวัชุมชนเมืองเก่าท่ีมกัมีขอ้จ ากดัของพื้นท่ีและทรัพยากร การลดความเส่ียงจากอุทกภยัของ

ชุมชนท่ีตั้งอยูบ่นท่ีราบริมน ้ า และการอนุรักษเ์มืองเก่า/เมืองประวติัศาสตร์การพฒันาเมืองใหม่ควร

เลือกพื้นท่ีทางฝ่ังตะวนัตกของพื้นท่ีในเขตต าบลหินเหล็กไฟ  และต าบลทบัใตท่ี้มีระดบัพื้นท่ีสูงกวา่

บริเวณอ่ืน และยงัมีเส้นคมนาคมสายหลักเช่ือมต่อกับจังหวดัใกล้เคียงรวมทั้ งเส้นทางจาก

กรุงเทพมหานคร และเป็นพื้นท่ีมีการขยายตวัของพื้นท่ีอยู่อาศยัและพาณิชยกรรมใหม่ แนวคิดใน

การพฒันาอาจมีลกษณะเป็นเมืองใหม่ท่ีเป็นศูนยก์ลางของราชการ ธุรกิจการคา้ การเดินทาง 
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ต่าง ๆ รวมทั้งท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่น มีการวางผงัระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และมีขอ้ก าหนด

การใชท่ี้ดินและอาคารท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาเมืองใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 71 ผงัแนวคิดในการพฒันาเมือง 2 ศูนยก์ลาง (ศูนยร์าชการใหม่-ศูนยก์ลางบริการดา้นการ 
ท่องเท่ียว) 
ท่ีมา: จากการเสนอแนะแนวทางและมาตรการ 
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พรบ. ควบคุมอาคาร 
ควรท่ีจะมีการปรับระยะถอยร่นรวมไปถึงพื้นท่ีว่างโดยรอบอาคารให้สอดคล้องกบั

ระบบขนส่งมวลชนระบบราง เช่น กลุ่มอาคารประเภทพาณิชยกรรม ควรมีพื้นท่ีด้านหน้าของ

อาคารพื้นท่ีรองรับปริมาณผูค้นท่ีเดินทางและสามารถเป็นพื้นท่ีรองรับน ้ าในฤดูฝน และเพื่อเพิ่ม

ความสะดวกในการสัญจรและน่าใชง้าน  

 

 
 

 

ภาพท่ี 72 แนวทางการส่งเสริมตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 
http://www.thansettakij.com/content/130025 

 

มาตรการกระตุ้นการใช้ทีด่ิน Incentive Zoning Bonus  
การกระตุน้การใช้ท่ีดินในพื้นท่ีพฒันาโดยมีข้อแลกเปล่ียนหรือมาตรการของทาง

ภาครัฐ เพื่อให้เกิดการพฒันาในย่านเศรษฐกิจ ย่านเมืองเก่า ซ่ึงในมาตรการหรือขอ้ก าหนดนั้นจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในภาคเอกชน (ผูป้ระกอบการ) และสาธารณะประโยชน์ส่วนรวมในพื้นท่ี 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีจะตามมา เช่น  

1. การลดความหนาแน่นของอาคาร 
2. การเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน และจา้งงาน  
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3. การลดการรุกล ้ าพื้นท่ีสงวนรักษา แต่ท่ีส าคญัควรท่ีจะค านึงถึงบริบทของพื้นท่ี
ประกอบควบคู่ไปดว้ย 

4. การเพิ่มพื้นท่ีสาธารณะ 
5. การลดความเส่ียง, การป้องกนับรรเทาสาธารณภยัในเขตเมืองและชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 73 แนวทางการพฒันาตามแนวคิด Incentive Zoning Bonus 
ท่ีมา: https://www.researchgate.net/figure/Distribution-of-Land-Uses-on-the-Floodplain-to-
Reduce-Risk-Source-Land-Use-Guidelines_fig2_308691577 
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แนวทางข้อเสนอแนะในการป้องกนัและลดความเสียหายจากน า้ท่วมในเขตพืน้ที่ 
เมืองหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
เมืองหวัหินตอนบน  การร้ือระบบคลองธรรมชาติ คลองชลประทาน ท่ีต้ืนเขิน  

หรือถูกบุกรุกเพื่อหรือขยายทางไหลของให้ให้เป็น

ระบบ 

เมืองหวัหินตอนกลาง การเช่ือมต่อระบบคลองน ้าธรรมชาติ คลองระบายน ้า 

ต่างๆ ใหเ้ป็นระบบเดียวกนัเพื่อระบายน ้าลงสู่ทะเล 

เมืองหวัหินตอนล่าง  เสนอใหมี้การเปิดทางระบายลงสู่ทะเลโยตรงโดยใช่ 

ระบบท่อระบาย ท่อลอดต่างๆ หรือการตั้งเคร่ืองสูบน ้า 

ระบาย น ้าออก 

น ้าทะเลหนุน  เสนอแนะพื้นท่ีรับน ้า พื้นท่ีชะลอ พื้นท่ีหน่องน ้า  

(แกม้ลิง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 74 แนวทางการพฒันาและการป้องกนัน ้าท่วมในเขตเมืองหวัหิน 
ท่ีมา: กรมชลประทาน 
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แนวทางการป้องกนัและลดความเสียหายจากน า้ท่วมด้วยวธีิการอ่ืน ๆ 
นอกจากการก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเป็นกลไกทางผงัเมืองแลว้การลดความ

เส่ียงอุทกภยัรุนแรงในเขตชุนเมืองยงัสามารถน าวิธีการอ่ืน ๆ มาใช้ร่วมกนัเพื่อลดความเสียหายท่ี

อาจเกิดข้ึน แนวทางในการด าเนินการดงักล่าวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  

1. การป้องกนัน า้ท่วมโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการป้องกนัน ้าท่วมโดยใชล้กัษณะ 
ทางธรรมชาติของพื้นท่ีช่วยในการรับและระบายน ้ า ตวัอยา่งการป้องกนัน ้ าท่วมท่ีไม่ใช่โครงสร้างท่ี

ส าคญัไดแ้ก่ ก าหนดแนวพื้นท่ีสีเขียว (Greenway) เพื่อช่วยซับน ้ าก่อนเขา้พื้นท่ีชุมชน พื้นท่ีรับน ้ า

เพื่อกกัเก็บน ้ าชัว่คราวในช่วงเวลาน ้ าท่วม โดยพื้นท่ีรับอาจเป็นไดท้ั้งพื้นท่ีโล่งวา่ง พื้นท่ีการเกษตร

นอกเหนือฤดูเพาะปลูกหรือพื้นท่ีการใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการอ่ืน ๆ เช่น สนามกีฬา 

สวนสาธารณะเป็นตน้ ซ่ึงพื้นท่ีรับน ้ าเหล่าน้ีควรออกแบบให้มีการกระจายตวัอยู่ในพื้นท่ีรอบ ๆ 

ชุมชน 

2. การป้องกนัน า้ท่วมโดยใช้โครงสร้าง การป้องกนัน ้าท่วมโดยโครงสร้างอาจท าได ้
หลายวิธีเช่น การสร้างเข่ือน ฝายชะลอน ้ า อ่างเก็บน ้ าและก าแพงป้องกนัน ้ า การศึกษาวิเคราะห์

สภาพพื้นท่ีและการตั้ งถ่ินฐานของชุมชนเมืองหัวหินพบว่าในพื้นท่ีเทศบาลเมืองหัวหิน ฝ่ัง

ตะวนัออกท่ีติดชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย มีความเส่ียงน ้ าท่วมจากน ้ าลน้ตล่ิงสูง และบริเวณดงักล่าวเป็น

พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจและท่ีอยู่อาศยัหนาแน่น การก่อสร้างก าแพงป้องกนัน ้ าลน้ตล่ิงร่วมกบัการวาง

แผนการใชท่ี้ดินอยา่งเหมาะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัน ้าท่วมชุมชน 
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ภาพท่ี 75 แนวทางการพฒันาและการป้องกนัน ้าท่วมโดยใชโ้ครงสร้างจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ท่ีมา: กรมชลประทาน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไปจากการศึกษา การวิเคราะห์ปัจจยัทางกายภาพท่ี

เป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภยั เพื่อรองรับการตั้งถ่ินฐานและการพฒันาเมือง กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหวัหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ในคร้ังน้ียงัมีขอ้มูลเชิงปริมาณมาสนบัสนุนไม่มากเท่าท่ีควร ท าให้งานวิจยั

คร้ังน้ีไดผ้ลการวจิยัจากขอ้มูลทฤษฎี ขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ส าหรับผูท่ี้

สนใจท่ีจะน าไปศึกษาต่อนั้นอาจจะหาขอ้มูลเชิงปริมาณมาเสริมเพื่อท่ีงานวิจยัอาจจะไดผ้ลท่ีแตกต่าง

หรือไดข้อ้สรุปท่ีเพิ่มข้ึนและมีความสมบูรณ์ของขอ้มูลของการวิจยัในคร้ังน้ี 
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